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ข้อมูลทางการเงิน

Financial Highlights
(หน่วย : พันบาท / Unit : thousand Baht)

งบดุลรวม / Balance Sheet Summary

สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / Total Assets		
สินทรัพย์รวม / Current Liabilities		
หนี้สินหมุนเวียน / Total Liabilitie		
หนี้สินรวม / Total Liabilities		
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว / Issued and Paid-Up share capital		
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total Shareholders’ Equity		

2555 / 2012

2554 / 2011

1,295,426
11,147,901
13,021,677
4,046,411
10,463,191
560,000
2,558,486

723,996
4,070,894
5,201,199
1,638,946
4,056,699
450,000
1,144,500

809,676
191,636
109,597
103,448
1,214,357
1,275,450
1,109,385
166,065
39,363
0.071

312,739
138,241
127,584
578,564
586,286
572,304
13,982
(11,787)
(0.024)

งบกำไรขาดทุนรวม / Income Statements
รายได้จากการขายไฟฟ้า / Revenue from electricity distribution		
รายได้จากการขายสินค้า / Sale revenues		
รายได้จากการให้บริการ / Service revenues		
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง / Revenue from construction contracts		
รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ / Total Revenue from sales and services		
รายได้รวม / Total revenue		
ค่าใช้จ่ายรวม / Total expenses		
กำไรสุทธิ/(ขาดทุน) / Net Profit		
กำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่ / Net Profit attributable to equity holder of the Parent
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) / Net Profit Per Share (Baht)		

(หน่วย :% / Unit : %)

อัตราส่วนทางการเงิน / Key Financial Ratios
อัตรากำไรขั้นต้น / Gross Profit Margin		
อัตรากำไรสุทธิ / Net Profit Margin		

53.26
13.68

25.5
2.4

งบดุลรวม
Balance Sheet Summary

งบกำไรขาดทุนรวม
Income Statements

อัตราส่วนทางการเงิน
Key Financial Ratios

(หน่วย : พันบาท / Unit : thousand Baht)

(หน่วย : พันบาท / Unit : thousand Baht)

(หน่วย : % / Unit : %)

14,000,000

1,400,000

100

12,000,000

1,200,000

10,000,000

1,000,000

8,000,000

800,000

60

6,000,000

600,000

40

4,000,000

400,000

2,000,000

200,000

80

20

0

0

2555 /2012

2554 /2011

0

2555 / 2012

สินทรัพย์รวม
Current Liabilities

รายได้จากการขาย
Sale revenues

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity

กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit

หนี้สินรวม
Total Liabilities

รายได้รวม
Total revenue

2554 / 2011

2555 / 2012

2554 / 2011

อัตรากำไรขั้นต้น
Gross Profit Margin
อัตรากำไรสุทธิ
Net Profit Margin
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VISION
วิสัยทัศน์

SPCG เป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
ที่มีประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานสูงสุด ด้วยต้นทุนที่ดีที่สุดทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดหลังคาเหล็กเคลือบ
และโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการ ครบวงจร

SPCG is the leader in solar farm development with the highest efficiency
in power production by means of the best investment costs in Thailand
and Southeast Asia, and is one of the market leaders in steel roof and steel
structures with fully integrated services.
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SPCG จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา รับก่อสร้าง และพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Farm) และเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดหลังคาเหล็กเคลือบ และโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการ
ครบวงจรภายใต้นโยบายคุณภาพ “Best Value : Best Design : Best Output”

SPCG will be the advisor in construction and development of solar farms and one
of the leaders in the steel roof market and steel structures with fully integrated
services under the policy of “Best Value : Best Design : Best Output”

พันธกิจ

MISSION

00
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

Message from The Chairperson and
Chief Executive Officer of the Company

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในนามของคณะกรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
ให้การสนับสนุนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มหรือ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อีกทั้งยังได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ในปี 2555 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มเพิ่มขึ้น
อีกจำนวน 4 โครงการ คือ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น2) จำกัด ร่วมทุนกับบริษัท ไทยฟ้าเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 โครงการ บริษัท
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จำกัด, บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จำกัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์( โคราช7) จำกัด ร่วมทุนกับบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 โครงการ
ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทฯ พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ
ดังต่อไปนี้

โครงการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริษัท
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า
21 เมษายน 2553
9 กุมภาพันธ์ 2554
22 เมษายน 2554
13 กันยายน 2554
15 กันยายน 2554
15 กุมภาพันธ์ 2555
9 มีนาคม 2555
14 พฤษภาคม 2555
30 พฤษภาคม 2555

ในช่วงต้นปี 2555 บริษัทฯ ได้ระดมทุน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น จำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป(Public Offering
PO) ราคาหุ้นละ 21 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,260 ล้านบาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยผู้ซื้อหุ้น 2 หุ้น รับสิทธิ์ Warrant
จำนวน 1 หน่วย มีกำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ในราคา 1 บาท และนำเงินมาใช้เพื่อการลงทุนพัฒนาโครง
การโซล่าฟาร์มในโครงการที่ 10-16 ดังต่อไปนี้
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Dear Shareholders,
On the behalf of Board of Directors, SPCG Public Company Limited, we would like to express our sincere gratitude
to our shareholders and all stakeholders who have been supporting SPCG throughout 2012. With your kind supports, SPCG
is able to progress and has become the leader in solar farm development, commercially supplied solar electricity to the
Provincial Electricity Authority (PEA) in Thailand and ASEAN, and gained recognition in Thailand as well as ASEAN region.
In 2012, Solar Power Co., Ltd. (SPC), a subsidiary of SPCG, developed four new solar farm projects. These include
a joint venture between Solar Power (Khon Kaen 2) Co., Ltd. and Thai Fah Power Co., Ltd., Solar Power (Korat 3) Co., Ltd.,
Solar Power (Korat 4) Co., Ltd., and a joint venture between Solar Power (Korat 7) Co., Ltd. and Ratchaburi Electricity
Generating Holding Public Co., Ltd. (RATCH).
Therefore, in 2012, SPCG developed and supplied solar electricity to the PEA from a total nine projects
as follows:

Project
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Company
Solar Power (Korat 1) Co., Ltd.
Solar Power (Sakon Nakorn 1) Co., Ltd.
Solar Power (Nakorn Phanom 1) Co., Ltd.
Solar Power (Korat 2) Co., Ltd.
Solar Power (Loei 1) Co., Ltd.
Solar Power (Khon Kaen 1) Co., Ltd.
Solar Power (Korat 3) Co., Ltd.
Solar Power (Korat 4) Co., Ltd.
Solar Power (Korat 7) Co., Ltd.

Commencement of Commercial Distribution
21 April 2010
9 February 2011
22 April 2011
13 September 2011
15 September 2011
15 February 2012
9 March 2012
14 May 2012
30 May 2012

In early 2012 SPCG successfully launched its public offering of 60 million newly issued shares to shareholders at
21 baht per share, worth totaling 1,260 million baht. The buyer of two new shares will be entitled for a unit of warrant,
which should be exercised on 2 March 2015 at one baht. The funds raised will be for the development of solar farm projects
no.10-16 as listed below:

Project
10
11
12
13
14
15
16

Company
Solar Power (Korat 5) Co., Ltd.
Solar Power (Korat 8) Co., Ltd.
Solar Power (Korat 9) Co., Ltd.
Solar Power (Khon Kaen 3) Co., Ltd.
Solar Power (Khon Kaen 4) Co., Ltd.
Solar Power (Khon Kaen 5) Co., Ltd.
Solar Power (Khon Kaen 8) Co., Ltd.

Commencement of Commercial Distribution
15 January 2013
15 January 2013
16 January 2013
17 January 2013
17 January 2013
18 January 2013
18 January 2013

During the last quarter of 2012, SPCG started the development of solar farm projects no. 17-28 as follows:

Project
17
18
19
20
21

Company
Solar Power (Korat 6) Co., Ltd.
Solar Power (Khon Kaen 2) Co., Ltd.
Solar Power (Bureerum 1) Co., Ltd.
Solar Power (Bureerum 2) Co., Ltd.
Solar Power (Nakorn Phanom 2) Co., Ltd.

Commencement of Commercial Distribution
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013
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โครงการที่
10
11
12
13
14
15
16

บริษัท
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า
15 มกราคม 2556
15 มกราคม 2556
16 มกราคม 2556
17 มกราคม 2556
17 มกราคม 2556
18 มกราคม 2556
18 มกราคม 2556

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม โครงการที่17-28 ดังต่อไปนี้

โครงการที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

บริษัท
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์3) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556

ทั้งนี้ โครงการโซล่าฟาร์มอีก 6 โครงการ คือ โครงการที่ 29-34 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด กำหนดแผนการพัฒนาในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2556
บริษัทฯ ทำการขยายการลงทุนใน บริษัท โซล่า เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม จำนวน 2 โครงการ ภายใต้
บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ และบริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ สถานที่ตั้ง
โครงการอยู่ในจังหวัดลพบุรีและมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 600 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมทุนกับบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด จัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศ
ไทย) จำกัด เพื่อทำการผลิตแผงตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงในโครงการโซล่าฟาร์มและโรงไฟฟ้าอื่นๆ ตลอดจนการผลิต Smart Grid ที่ประกอบไป
ด้วยแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าอัจฉริยะ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยรองรับการบริหารจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีความมั่นใจที่
จะก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต ทั้งนี้หมายรวมถึงการพัฒนาการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
บ้านเรือน (Solar Rooftop) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในราคาพิเศษ เพื่อ
เป็นการผลักดันให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในช่วงเวลากลางวันอันเป็นการแบ่งเบาภาระการผลิตไฟฟ้าช่วงที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Time)
สรุปได้ว่าธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถือได้ว่าเป็น Sun Rise Passion นอกเหนือจากส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่เป็น
พลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์ส่องมายัง
ประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก และยังสามารถจำหน่าย Carbon Credit ได้จาก
โครงการโซล่าฟาร์มทั้ง 34 แห่ง โดยบริษัทฯ เข้าทำการพัฒนาและจำหน่ายให้กับบริษัท EDF (ประเทศฝรั่งเศส) จำกัด คาดว่าเริ่มรับรู้รายได้ใน
ช่วงปี 2556 เป็นต้นไป
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ธนชาติ ธนาคารICBC และ International Finance Corporate member of World Bank Group ที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินส่ง
ผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มได้ตามแผนธุรกิจที่ได้กำหนดไว้
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Project
22
23
24
25
26
27
28

Company
Solar Power (Khon Kaen 7) Co., Ltd.
Solar Power (Udon Thani 1) Co., Ltd.
Solar Power (Nong kai 1) Co., Ltd.
Solar Power (Bureerum 3) Co., Ltd.
Solar Power (Sakon Nakorn 2) Co., Ltd.
Solar Power (Surin 3) Co., Ltd.
Solar Power (Nakorn Phanom 3) Co., Ltd.

Commencement of Commercial Distribution
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013
Quarter 2 year 2013

Another six solar farm projects listed as no. 29-34 are scheduled for development in the first quarter of 2013.
SPCG has expanded further by investing in Solar Power Asset Co., Ltd. to develop two solar farm projects in Lopburi
province totaling worth 600 million baht. One of the projects will be operated under AJ Technology Co., Ltd., and the other
under Tipaya Narai Co., Ltd., each with a capacity of 3 MW.
Moreover SPCG had a joint investment with Enegate (Japan) Co., Ltd. in Enegate (Thailand) Co., Ltd. This joint
venture is established to produce the high-voltage switch board for the solar farm or power plant projects. The equipment
will also be used to produce a smart grid which comprises of the smart electric control panel as well as smart electric meter.
These are essential for efficient energy management.
With SPCG’s almost confidence, the company will enter into high-growth businesses including the installation of
rooftop solar power. The rooftop solar sector will be supported by the government through adder pricing so as to encourage
the Thai people to become electricity suppliers as well as users in the daytime, hence lessening the burden of existing producers
or suppliers of the electricity during peak periods.
In summary the solar power business is regarded as the “sunrise passion” in addition to being the clean, pollution
free, and environmental friendly power business. More importantly, there is no cost of the solar power that shines constantly
over Thailand as the country is located on the Equator. The solar business also enables SPCG to sell the carbon credit gained
from all 34 projects to EDF (France) Limited. Its carbon credit revenue should be realized starting from 2013 onwards.
SPCG would like to express our sincere gratitude to all shareholders, Kasikornbank PCL, Krungthai Bank PCL, Bank
of Ayudhya PCL, Thanachart Bank PCL, ICBC (Thai), and the International Finance Corporation of the World Bank Group, for
all financial supports helping us to achieve successful solar farm projects as planned.

ขอแสดงความนับถือ
Yours Sincerely

นางสาว วันดี กุญชรยาคง
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

Miss Wandee Khunchornyakong
Chairperson and Chief Executive Officer
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สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ

Message from the Chairman
of the Audit Committee
ตลอดช่วงการดำเนินงานของ SPCG ในปี พ.ศ. 2555 นั้น เห็นได้ชัดถึงความก้าวหน้าในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่มี
ลักษณะก้าวกระโดดเข้าสูข่ ดี ขัน้ ความเติบโตทีน่ า่ พอใจ การขยายจำนวนของ โซล่า ฟาร์ม (Solar Farm) เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบเวลา
ที่กำหนดไว้ เสร็จสมบูรณ์ตามแผนกำหนดและจะสามารถขยายความสามารถเข้าสู่กระแสเศรษฐกิจระดับนานาชาติของภูมิภาคในอนาคตได้
โดยเฉพาะเมื่อมีการบูรณาการขึ้นเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้ความต้องการพลังงานทดแทน เช่น พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
เพิ่มมากขึ้น มีส่วนซึ่งจะทำให้ SPCG มีศักยภาพสูงสนองตอบต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างก้าวหน้าในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภารกิจสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบของ SPCG จึงมีความสำคัญอยู่มาก ในการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการ
ในกระบวนการต่างๆ ให้ถูกต้องชอบธรรม มีลักษณะอันเป็นธรรมาภิบาล ติดตามตรวจสอบได้ ทั้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบอันเป็น
ข้อกำหนดทางกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ คำนึงถึงประโยชน์อันเหมาะสมของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา มีความเข้มข้น
ในการตรวจสอบอยู่มาก และมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานของ SPCG ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย และเป็นไปตามเป้าหมายประสบ
ผลสำเร็จด้วยดี
คณะกรรมการตรวจสอบของ SPCG ตระหนักดีถึงพันธกิจดังกล่าวนี้ และจะยังยึดมั่นหลักการความเป็นธรรมาภิบาลของ
SPCG อย่างมั่นคงในปีต่อๆ ไป เพื่อมีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของ SPCG ในอนาคต และให้ความมั่นใจทั้งแก่สถาบัน
การเงินที่ให้ความสนับสนุน และผู้ลงทุนซึ่งมีอุปการคุณแก่ SPCG ตลอดมา
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Throughout the year under review of SPCG in 2012, the company has been making progress in the solar power
business in leaps and bounds to reach the desired growth rate. The expansion of the Solar Farms achieves its goals in the
specified time frame, which is completed as planned. Moreover, the company is capable of enlarging the potentiality into
the international economics of its region in the future. Particularly, integrated the regional economy into the ASEAN
Community will result in increasing the need for alternative energies, such as, electricity from solar energy. As a result,
this will enhance the SPCG’s potential in order to progressively meet the requirements of the solar power in the Southeast
Asia region.
The task of the Audit Committee of SPCG is to significantly oversee in the matter of operational processes towards
the righteousness as well as good governance. Furthermore, they are responsible for supervising the compliance with laws
and regulations of the Securities Exchanges and considering the utmost benefit for its investors. Throughout the year
2012, they have considerably provided the intensive monitoring, contributed to ensure the smooth business operations of
SPCG, and successfully achieved its goals.
The Audit Committee well realizes those duties and responsibilities, and will steadily adhere to the good
governance principles of SPCG continuously in order to make the sustainable progress of SPCG in the future. In addition,
they provide assurance to both the financial institutions that provide assistance and the investors giving support to SPCG
consistently.

ขอได้รับความปรารถนาดียิ่ง
Regards

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Kiatichai Pongpanich
Chairman of the Audit Committee
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

Report of The Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน สำหรับการประชุมครั้งที่
1-6/2555 ได้แก่ นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และผศ.(พิเศษ)ดร. ศิรพิ งศ์
พฤทธิพันธุ์ ส่วนการประชุมครั้งที่ 7-13/2555 ปรับเปลี่ยนกรรมการตรวจสอบจากดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยาเป็น นายวันชัย
หล่อวัฒนตระกูล ซึ่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน การบริหาร
จัดการองค์กร รวมทั้งการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังต่อไปนี้

ชื่อ นามสกุล
1
2
3
4

นายเกียรติชัย
ดร.อาจอง
ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์
นายวันชัย

พงษ์พาณิชย์
ชุมสาย ณ อยุธยา
พฤทธิพันธุ์
หล่อวัฒนตระกูล

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้ง
13
6
12
7

ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้
สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสำหรับปี
2555 ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผลการสอบทานพบว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ข้อมูลบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
อย่างเพียงพอและครบถ้วน ทันตามเวลา ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
สอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่ง
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผลการสอบทานพบว่า รายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข
ธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในปี 2555 โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและเหมาะสม การดำเนินงานของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับนโยบาย และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้
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The Audit Committee of SCPG Public Company Limited comprised of 3 independent directors, for the meeting
No. 1-6/2012, namely, Mr. Kiatchai Pongpanich as the Chairman of the Audit Committee , Dr. Art-Ong Na Ayudhya and
Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan as member of the audit committee. For the meeting number 7-3/2012 change from  
Dr. Art-Ong Jumsai Na Ayudhya to Mr. Wanchai Lawatanatrakul. Each committee are skilled professional with experienced
in accounting, finance, organization management and development of solar farm project.
The Audit Committee act in accordance with the roles and responsibilities that were assigned by the Board of Director.
There are 13 Audit Committee Meetings altogether. The detail of the meeting attendance that each audit committee attend
are as follows:

Name Lastname

Position

No. Of Times

1 Mr. Kiatchai
Pongpanich
				
2 Dr. Art-Ong
Jumsai Na Ayudhya
3 Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan
4 Mr. Wanchai
Lawatanatrakul

Independence Director and Chairman of the
audit committee
Independence Director and Audit Committee Member
Independence Director and Audit Committee Member
Independence Director and Audit Committee Member

13
6
12
7

The Audit Committee had joined in the meeting with the Chief Executive, Internal Auditors and Auditors, which the
significant results of the review of audit committee are as follows:
Reviewed Financial Report The Audit Committee and the Auditors had reviewed quarterly financial statements and
annual financial statements for the year 2012. It was found that the Company and its subsidiaries financial report are correct,
appropriate and in accordance with the generally accepted accounting standard. Accounting data and financial statements
are accurate and reliable, disclosed financial report sufficiently, completely and in time with the Securities and Exchange
Commission and the Stock Exchange of Thailand had set.
Reviewed Related Transactions The Audit Committee had reviewed and disclosed Company and its subsidiaries’
related transactions which may cause conflict of interest between parties of interest and the Company. The results showed
that related transactions are in accordance with the general business agreement and had operated in accordance with the
Stock Exchange of Thailand principles. The Company practices in accordance with good corporate governance policies and
importantly considered shareholders’ benefit.
Reviewed Internal Control System
The Audit Committee had reviewed the sufficiency of the Company and its Subsidiaries internal control system for
the year 2012. By considering from internal audits and auditors’ reports. The Audit Committee had opinion that internal
control system are sufficient and appropriate, operating of menagement team were conform to the policies and power to
approve that are specified.
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สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ
ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขต
การปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ
ในประเด็นที่สำคัญ
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี
2555 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ความเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้แต่งตั้งให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1. คุณอุณากร พฤฒิธาดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257
2. คุณสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
3. คุณไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
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Reviewed to Ensure that the Company Practices in Accordance with the Law and Good Corporate Governance
The Audit Committee had reviewed to ensure that the Company always practices in accordance with the Securities and
Exchange Commission, Thailand (SEC) announcement and laws that are related to business operation. This is to gain
highest efficiency and effectiveness, including treating parties of interest on the Company’s business fairly, transparency
and can be examine in accordance to the good corporate governance principles as to build confidence to investors and
parties of interest.
Internal Audit Governance: The Audit Committee had reviewed and considered the independence of internal
auditors , work scope, annual audit plan, examine results of audit report and to follow up the results of the audit report
amendment on the significant issues.
Reviewed and Selected Auditors and Determine Remuneration The Audit Committee had reviewed and selected
auditors for the year 2013, by considering from knowledge in business, experienced, and represent international standard
including suitable for remuneration. The audit committee had come to conclusion to propose to the Board of Director for
approval from the major shareholders’ meeting for the year 2012 to appoint PricewaterhouseCoopers ABAS Limited (PWC)
as the Company’s auditor for the year 2013.
The list of the Auditors are as follow:

1. Ms. Unakorn Phruthithada
2. Ms. Sukuna Yamsakul
3. Mr. Paiboon Tunkoon
		
		

Certified Public Accountant No. 3257
Certified Public Account No. 4906
Certified Public Account No. 4298
Date: 25 February 2013
On Behalf of the Audit Committee

นาย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Kiatichai Pongpanich
Chairman of the Audit Committee
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คณะกรรมการ

Board of Directors

BEST VALUE
BEST DESIGN
BEST OUTPUT
นางสาววันดี กุญชรยาคง

นายจิราคม ปทุมานนท์

Miss Wandee Khunchornyakong

Mr.Jirakom Padumanon

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

นายวิทูร มโนมัยกุล

นายเควิน จีราด พาเนล

Mr.Somsak Khunchornyakong

Mr.Withoon Manomaikul

Mr.Kevin Gerald Parnell

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

Mr.Kiatichai Pongpanich

Mr.Wanchai Lawattanatrakul

Asst. Prof. Dr.Siripong Preutthipan

ประธานกรรมการ
Chair Person

กรรมการ
Director

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Chairman of Audit Commitee
& Independent Director
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กรรมการ
Director

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Audit Commitee
& Independent Director

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Audit Commitee
& Independent Director
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โครงสร้างองค์กร

Organization Chart
คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
REMUNERATION COMMITTEE

เลขานุการบริษัท
COMPANY SECRETARY

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

กรรมการผู้จัดการใหญ่
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
(CEO)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบัญขีการเงิน
CHIEF FINANCIAL
OFFICER
(CFO)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายการลงทุน
CHIEF INVESTMENT
OFFICER
(CIO)

สำนักงานตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายเทคโนโลยี
CHIEF TECHNICAL
OFFICER
(CTO)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายปฏิบัติการ
CHIEF OPERATION
OFFICER
(COO)
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โครงสร้างสายงานการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

Corporate Structure Chart

SOLAR POWER
ENGINEERING CO., LTD.
(SPE)
3

COD 2010

3

STEEL & SOLAR ROOF
CO., LTD.
(SSR)

COD 2011

1

2

3

4

5

6

Solar Power
(Korat 1)
Co., Ltd.

Solar Power
(Sakon
Nakorn 1)
Co., Ltd.

Solar Power
(Nakorn
Phanom 1)
Co., Ltd.

Solar Power
(Korat 2)
Co., Ltd.

Solar Power
(Loei 1)
Co., Ltd.

Solar Power
(Khon Kaen 1)
Co., Ltd.

13

14

15

16

17

18

Solar Power
(Korat 9)
Co., Ltd.

Solar Power
(Khon Kaen 2)
Co., Ltd.

Solar Power
(Khon Kaen 3)
Co., Ltd.

Solar Power
(Khon Kaen 4)
Co., Ltd.

Solar Power
(Khon Kaen 6)
Co., Ltd.

Solar Power
(Khon Kaen 7)
Co., Ltd.

25

26

27

28

29

30

Solar Power
(Burirum 3)
Co., Ltd.

Solar Power
(Nakorn
Phanom 2)
Co., Ltd.

Solar Power
(Khon Kaen 8)
Co., Ltd.

Solar Power
(Khon Kaen 9)
Co., Ltd.

Solar Power
(Khon Kaen 10)
Co., Ltd.

Solar Power
(Loei 2)
Co., Ltd.
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SOLAR POWER CO., LTD.
(SPC)
3

SOLAR POWER ASSET
CO., LTD.
(SPA)

ENEGATE CO., LTD.
(EGT)

COD 2012

3

COD 2013

7

8

9

10

11

12

Solar Power
(Korat 3)
Co., Ltd.

Solar Power
(Korat 4)
Co., Ltd.

Solar Power
(Korat 7)
Co., Ltd.

Solar Power
(Korat 5)
Co., Ltd.

Solar Power
(Korat 6)
Co., Ltd.

Solar Power
(Korat 8)
Co., Ltd.

19

20

21

22

23

24

Solar Power
(Khon Kaen 5)
Co., Ltd.

Solar Power
(Bureerum 1)
Co., Ltd.

Solar Power
(Surin 1)
Co., Ltd.

Solar Power
(Surin 2)
Co., Ltd.

Solar Power
(Surin 3)
Co., Ltd.

Solar Power
(Burirum 2)
Co., Ltd.

31

32

33

34

35

36

Solar Power
(Nakorn
Phanom 3)
Co., Ltd.

Solar Power
(Sakon
Nakorn 2)
Co., Ltd.

Solar Power
(Nong Kai 1)
Co., Ltd.

Solar Power
(Udon Thani 1)
Co., Ltd.

AJ
(Lopburi)
Co., Ltd.

Thippayanarai
(Lopburi)
Co., Ltd.
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ข้อมูลทั่วไป

General Information
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ

3
3
3

3

		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
3
		
ที่ตั้งโรงงาน
3
ธุรกิจเหล็กมีโรงงานตั้งอยู่ 3
เลขทะเบียนบริษัท
3
Home Page
3
โทรศัพท์
3
โทรสาร
3
ทุนจดทะเบียน
3
ทุนชำระแล้ว
3
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
3
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 3
		
		
		
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 3
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บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน
ดังนี้
(1) ธุรกิจ ลงทุนและพัฒนาโซล่าฟาร์ม ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซล่าฟาร์มแบบครบวงจร
(“Engineering, Procurement and Construction” หรือ “EPC”) และธุรกิจบริการ
ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร การบำรุ ง รั ก ษา และการประมวลผลโซล่ า ฟาร์ ม (“Operation,
Maintenance and Operation” หรือ “OMM”)
(2) ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการติดตัง้ แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบขึน้ ลอน (Roll Forming Metal
Sheet) รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวกับหลังคาและฝาผนังอื่นๆ
333/20 ซอย สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจโซล่าฟาร์มของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใน 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 36 แห่ง
เลขที่ 8 หมู่ 15 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
0107574800137
www.spcg.co.th
0-2712-9501-5
0-2712-7383-4
840,000,000 บาท
560,000,000 บาท
หุ้นละ 1 บาท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,7
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 หรือ นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10130
โทรศัพท์ 0-2286-9999
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COMPANY NAME
ENGLISH NAME
TYPE OF BUSINESS:

3

SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

3

SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

Run business in investment by holding shares in subsidiary companies and
associates to operate 2 type of business, which are as follow:
		 (1) Investment and Development of Solar Farm
			 Engineering, Procurement and Construction (EPC) and Operation,
Maintenance and Monitoring (OMM)
		 (2) Manufacturing, distribute and installation of Roll forming Metal Sheet including
other related roof and wall cladding materials.
3

HEAD OFFICE

3

333/20 Soi Sukhumvit 55(Thonglor) Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana,
Bangkok

FACTORY LOCATION

3

Solar Farm Business of Corporation Group which located in 10 provinces with the total
of 36 places.

3

Steel Business factory are located on 8 Moo 15, Bangplee Yai, Bangplee, Samutprakarn
10540

3

0107574800137

3

www.spcg.co.th

3

0-2712-9501-5

3

0-2712-7383-4

3

840,000,000 THB

3

560,000,000 THB

3

1 THB per share

3

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building, 4th and 7th Floor
62 Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Telephone: 0-2229-2800 Fax: 0-2359-1259

REGISTRATION NUMBER
HOME PAGE
TELEPHONE
FACSIMILIE
REGISTERED CAPITAL
PAID-UP CAPITAL
PAR VALUE
REGISTRAR

		
		
		

COMPANY’S AUDITORS

3

		
		
		
		
		

Mrs. Unakorn Phruthithada, Certified Public Accountant No. 3257 or
Miss Sakuna Yamsakul Certified Public Account No. 4906 or Mr. Paiboon Tunkoon
Certified Public Account No. 4298
PricewaterhouseCooper ABAS Limited
Bangkok City Tower 15th Floor
179/74-80 South Sathorn Road, Thung Maha mek Sathorn, Bangkok 10130
Telephone: 0-2286-9999
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “SPCG”) เดิมชือ่ บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) (“STEEL”)
เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) ต่อมา ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ STEEL ครัง้ ที่ 2/2553 ซึง่ ประชุม
เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2553 ได้อนุมตั กิ ารซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ มีทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท ทั้งนี้ STEEL ได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ของ STEEL
จำนวน 450,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 450,000,000 บาท ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของ SPC ทีต่ อบรับคำเสนอ
ซื้อหุ้นของ STEEL แทนการชำระเป็นเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อมตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้รบั การอนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2554 ต่อมาจึงได้
มีการเปลีย่ นชือ่ บริษทั ฯ เป็น บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ส่งผลให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างการประกอบธุรกิจ 2 ประเภท
ได้แก่ ธุรกิจเหล็ก และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

1.1 ประวัติความเป็นมา
		 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2536
เนือ่ งจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและบริษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และมีความเชือ่ มัน่ ว่าการควบรวมกับบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) จะทำให้ภาพรวมของบริษทั ฯ มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน
และเพิม่ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษทั ฯ ได้ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ผูถ้ อื หุน้ อีกทัง้ เพิม่ สภาพคล่องของหุน้
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ จะเป็นการกระจายลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างยึดแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึง่ จะช่วยกระจายความเสีย่ งของธุรกิจแผ่นหลังคาเคลือบขึน้ ลอนได้ ดังนัน้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2553 วันที่
6 ตุลาคม 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SPC ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดย
มีสญ
ั ญาขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค(กฟภ.)จำนวน 34 โครงการ ซึง่ ต่อมาได้ขยายเป็น 36 โครงการในปัจจุบนั
		 SPC จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จะผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้ยนื่ ขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และได้รบั อนุญาติให้เข้าทำสัญญาขายไฟฟ้า
ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค รวมทัง้ สิน้ 34 โครงการบริษทั จึงได้เริม่ ดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบ
วงจร (“Engineering, Procurement and Construction” หรือ “EPC”) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทพี่ ฒ
ั นาโดย SPC และ
ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (“Operation, Maintenance and
Monitoring” หรือ “OMM”) แก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทพี่ ฒ
ั นาโดยบริษทั SPC และในอนาคต บริษทั ฯ มีแผนจะให้บริการแก่ลกู ค้า
ทีเ่ ป็นลูกค้า EPC ของ SPC ด้วย โดยในวันที่ 28 มีนาคม 2554 บริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญของ SPC จำนวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าที่
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ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 450,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 450,000,000 บาท เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของ SPC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของ
บริษทั ฯ โดยนำหุน้ ทีถ่ อื ใน SPC มาชำระเป็นค่าหุน้ แทนการชำระด้วยเงิน ซึง่ รายการดังกล่าวจัดเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทางอ้อม (Reverse Listing) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งผลให้อำนาจการควบคุมบริษทั ฯ เปลีย่ นไป โดยมีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ได้แก่ นางสาววันดี กุญชรยาคง นางประคอง กุญชรยาคง นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง นางสาวสมปอง กุญชรยาคง นางกนกพร กุญชรยาคง
และนายจิราคม ปทุมานนท์ (รวมกันเรียกว่า “กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่”)
		 นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2554 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2554 ได้มมี ติให้ดำเนินการจัดตัง้
บริษทั สตีล โซลูชนั่ จำกัด ซึง่ ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั สตีล แอนด์ โซล่ารูฟ จำกัด (“SSR”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เพือ่
โอนย้ายธุรกิจเหล็กเดิมของ STEEL ไปไว้ที่ SSR เพือ่ ให้บริษทั ฯ เป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (Holding Company) และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งเดียวกันนั้น ได้มีมติจัดตั้งบริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“SPE”) ด้วยทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท เพือ่ ประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (EPC) และธุรกิจบริการด้านการ
ปฏิบตั กิ าร การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (OMM) โดยบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะใช้ SPE ในการรับงาน EPC
และ OMM จากลูกค้านอกกลุม่ บริษทั ฯทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ
		 6 สิงหาคม 2536		
ก่อตัง้ บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท จำนวนหุน้ 20,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
		 16 มีนาคม 2548		
แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจำกัด เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้เป็นหุน้ ละ 1 บาท
		 6 พฤษภาคม 2548
เพิ่มทุนจาก 35 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนจำนวน 15 ล้านหุ้น และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามหนังสืออนุมตั เิ ลขที่ บจ. 897/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 และบริษทั ฯ ได้ทำการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2548
		 28 มีนาคม 2554		
บริ ษั ท ฯ ทำการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 50 ล้ า นบาทเป็ น 500 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้ ช ำระเป็ น
ค่าตอบแทนการเข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ SPC จากผูถ้ อื หุน้ เดิม จำนวน 45 ล้านหุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SPC โดยการออก
หุน้ สามัญใหม่ของบริษทั ฯ จำนวน 450 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราแลก
หุน้ เท่ากับ 1 หุน้ SPC ต่อ 10 หุน้ ใหม่ของบริษทั ฯ ซึง่ รายการดังกล่าวจัดเป็นการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Reverse Listing) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 28 เมษายน 2554		
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 6/2554 มีมติเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 515
ล้านบาท โดยจะจัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจำกัด (Private Placement)
		 11 พฤษภาคม 2554
บริษทั ฯได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU)กับบริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
เพือ่ ศึกษาโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจ
EPC และ OMM
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19 พฤษภาคม 2554

		

3 มิถนุ ายน 2554		

		

14 มิถนุ ายน 2554		

		
		

16 มิถนุ ายน 2554		
4 สิงหาคม 2554		

		

6 กันยายน 2554		

		

6 กุมภาพันธ์ 2555		

		

13 กุมภาพันธ์ 2555

		

25 เมษายน 2555		
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10 พฤษภาคม 2555

บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เป็น Mandated Lead Arranger โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จำนวน 34 โครงการ มูลค่า
การลงทุนประมาณ 24,000 ล้านบาท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 9/2554 มีมติกอ่ ตัง้ บริษทั สตีล โซลูชนั่ จำกัด ทุนจดทะเบียน
10 ล้านบาท เพือ่ แยกธุรกิจเหล็กซึง่ เป็นธุรกิจเดิมของบริษทั ฯ ออกจาก SPCG และ ก่อตัง้ บริษทั
โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“SPE”) ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อให้บริการเป็น
ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และพัฒนาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ดี SPE
ยังมิได้มกี ารดำเนินการเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2554 มีมติยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด โดยบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะออกหุน้ เพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทัว่ ไปในอนาคต
บริษทั ฯ ได้มกี ารเปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน) (“SPCG”)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 13/2554 มีมติให้เปลีย่ นชือ่ บริษทั สตีล โซลูชนั่ จำกัด ซึง่ ขณะ
นัน้ ยังมิได้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ ให้เป็น บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด (“SSR”) เพือ่ ให้
สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของ SSR และบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการโอนธุรกิจเหล็กไปยัง SSR
แล้วในเดือนตุลาคม 2554
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 มีมติออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 340 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นหุน้ เพิม่ ทุนจำนวน 60 ล้านบาทเพือ่ เสนอขายแก่ประชาชน และทีเ่ หลืออีกจำนวน 280
ล้านบาทเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนจำนวน
รวม 280 ล้านหน่วย โดยบริษัทฯ จะใช้ทุนดังกล่าวร่วมกับเงินกู้จากสถาบันการเงิน และแหล่ง
เงินทุนอืน่ ๆ สำหรับการพัฒนาโครงการ โคราช 3 โคราช 4 โคราช 7 โคราช 8 และโครงการอืน่
ของบริษทั ฯ ต่อไป
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาโครงการโซล่าฟาร์มจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ บริษทั โซล่าเพาเวอร์ โคราช 5
ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 โคราช 9 ผ่านทางบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC)
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิใ์ นการซือ้ หุน้ สามัญ แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน
จำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมแต่ละรายถืออยู่ (Warrant Right Offering)
บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2555 มีมติอนุมัติหลักการและวิธีการ
ในการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน Infrastructure Fund (“IFF”) สำหรับโซล่า ฟาร์ม
โครงการที่ 10-16 พร้อมแต่งตัง้
3 ธนาคารกสิกรไทย เป็นทีป
่ รึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุน IFF
3 บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จำกั ด เป็ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การในการ
บริหาร IFF
3 บริษท
ั หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินทัว่ ไปของบริษทั
3 บริษท
ั วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ เป็นทีป่ รึกษากฏหมายในการจัดตัง้ กองทุน IFF
3 บริ ษั ท เอิ น ส์ ท แอนด์ ยั ง คอร์ ป อเรท เซอร์ วิ ส เซสเป็ น ที่ ป รึ ก ษาบั ญ ชี แ ละภาษี ใ นการ
จัดตัง้ กองทุน IFF
3 บริ ษั ท มอทท์ แมคโดนั ล ด์ ประเทศไทย เป็ น ที่ ป รึ ก ษาวิ ศ วกรรมอิ ส ระในการจั ด ตั้ ง
กองทุน IFF
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ ย้ า ยการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ MAI ไปยั ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาโครงการโซล่าฟาร์มอีกจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ บุรรี มั ย์ 1,
บุรรี มั ย์ 2, โคราช 6, ขอนแก่น 2 ผ่านบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
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17 พฤษภาคม 2555

		

20 มิถนุ ายน 2555		

		

22 มิถนุ ายน 2555		

		

31 สิงหาคม 2555		

		

9 ตุลาคม 2555		

		

25 กุมภาพันธ์ 2556

ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ Enegate และ Thai Aichi Denki ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการค้นคว้า
วิจยั ผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูงและพัฒนาโครงการด้าน Smart Technology ตลอดจน
ออกแบบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว บริษทั จะเข้าถือหุน้ จำนวน 30,000 หุน้ หรือร้อยละ
30 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ร่วมทุน Enegate Co.,Ltd จะเข้าถือหุน้ จำนวน 49,000 หุน้
หรือคิดเป็นร้อยละ 49
เพื่อเป็นการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด (TSF) ซึ่งทำธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาและ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (SPA) ซึง่ ทำธุรกิจโซล่าฟาร์ม
โดยมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เอเจเทคโนโลยี จำกัด (AJ) และ บริษัท ทิพยนารายณ์
จำกัด (TPN) ซึง่ มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคแห่งละ 3 เมกกะวัตต์ โดยได้รบั
Adder 8 บาทต่อกิโลวัตต์/ชัว่ โมงเป็นเวลา 10 ปี ส่งผลให้ บริษทั ฯมีโครงการโซล่าฟาร์มรวมทัง้
สิน้ 36 โครงการ จากบริษทั โซล่า เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด 34 แห่งและ บริษทั โซล่า แอสเซ็ท
จำกัด จำนวน 2 แห่ง
บริษัทฯ พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มเพิ่มอีกจำนวน 6 โครงการ โครงการที่ 21-26 ได้แก่
หนองคาย 1, อุดร 1, ขอนแก่น 7, บุรรี มั ย์ 3, นครพนม 2, ขอนแก่น 6 ผ่านทางบริษทั โซล่า
เพาเวอร์ จำกัด
บริษัทฯ พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มเพิ่มอีกจำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 27-28 ได้แก่
สุรนิ ทร์ 2, นครพนม 3 ผ่านทางบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาโครงการโซล่ าฟาร์ ม เพิ่ม อี กจำนวน 4โครงการ โครงการที่ 29-32 ได้ แ ก่
สุรนิ ทร์ 3, เลย 2, ขอนแก่น 9, ขอนแก่น 10 ผ่านทางบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มที่เหลือ 2 โครงการ คือ โครงการที่ 35 และ 36
ได้แก่ สุรนิ ทร์ 1, สุรนิ ทร์ 2

 

2. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
2.1 ประวัติความเป็นมา
		 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดย
ณ ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 34 โครงการ ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction” หรือ “EPC”) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่พัฒนาโดย SPC และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัตกิ าร การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (“Operation,
Maintenance and Monitoring” หรือ “OMM”) แก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทพี่ ฒ
ั นาโดย SPC ทัง้ นี้ ณ ปัจจุบนั SPC ให้บริการ
EPC และ OMM เฉพาะแก่บริษทั ในกลุม่ เท่านัน้
		 SPC ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดย SPC ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าด้วยระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดประมาณ 6 เมกะวัตต์จำนวน 34 ฉบับ รวมกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ 204 เมกะวัตต์ และ
ได้ดำเนินการขอขายไฟฟ้าเข้าระบบสำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
เรือ่ ง การกำหนดราคาส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้าสำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงาน ในฐานะที่ SPC เป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากทีผ่ ลิตไฟฟ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทไี่ ด้รบั ส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันเริม่ ต้น
ซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยไม่ต้องมีการวางเงินค้ำประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 SPC มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 9 โครงการ ได้แก่ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด บริษทั โซล่า
เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด และ บริษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 7) จำกัด ซึง่ เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2553 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 วันที่ 22 เมษายน 2554 วันที่
13 กันยายน 2554 วันที่ 15 กันยายน 2554 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 9 มีนาคม 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และ วันที่
30 พฤษภาคม 2555 ตามลำดับ
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		 ณ ปัจจุบนั SPC ถือหุน้ ร้อยละ 59 ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 51 ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์
(สกลนคร 1) จำกัด และ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 56 ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด และ
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 70 ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 60 ในบริษทั โซล่า
เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด และถือหุน้ ร้อยละ 100
ในบริษทั ในเครือทีเ่ หลืออีก 25 บริษทั นอกจากนี้ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด และ บริษทั
โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด ได้รับการสนับสนุนการลงทุน และรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) แล้ว และ SPC อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวงเงินกู้จากสถาบันทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมใน
ลงทุนก่อสร้างและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สว่ นทีเ่ หลือให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาทีม่ ตี อ่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคภายในปี 2556
2.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของ SPC
		 20 สิงหาคม 2539SPC จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เลขที่ (2)3539/2539 ด้วยทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท จำนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท สำนักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 38 ซอยสาลีนมิ ติ ร ถนนสุขมุ วิท 69
แขวงพระโขนงเหนือ คลองเตย กทม.
		 15 พฤษภาคม 2552
SPC ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวัตต์ จำนวน 1 ฉบับ จาก กฟภ. โดยภายหลังการ
ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับนี้ SPC ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
		 18 มิถนุ ายน 2552		
SPC ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวัตต์ อีก 1 ฉบับ จาก กฟภ. โดยภายหลังการได้มา
ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับนี้ SPC ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
		 19 มิถนุ ายน 2552		
SPC ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวัตต์ อีก 1 ฉบับ จาก กฟภ. โดยภายหลังการได้มา
ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับนี้ SPC ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
		 27 กรกฎาคม 2552
3 นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง นางประคอง กุญชรยาคง และนางกนกพร กุญชรยาคง เข้าถือหุน
้
ของ SPC ร้อยละ 99.6% ของหุน้ ทีอ่ อกและจำหน่ายแล้วทัง้ หมด
3 SPC ได้รบ
ั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวัตต์ อีก 1 ฉบับ จาก กฟภ. โดยภายหลังการ
ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับนี้ SPC ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด
		 28 กรกฎาคม 2552
SPC ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวัตต์ อีก 1 ฉบับ จาก กฟภ. โดยภายหลังการได้มา
ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับนี้ SPC ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด
		 29 กรกฎาคม 2552
SPC ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวัตต์ อีก 1 ฉบับ จาก กฟภ. โดยภายหลังการได้มา
ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับนี้ SPC ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
		 19 สิงหาคม 2552		
ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังเลขที่ 946/7 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม.
		 28 กันยายน 2552		
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีนางสาววันดี กุญชรยาคงถือหุน้ ใหญ่รอ้ ยละ
50.8 ของหุน้ ทีอ่ อกและชำระแล้วทัง้ หมด และนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง นางประคอง กุญชรยาคง
และนางกนกพร กุญชรยาคง รวมกันถือหุน้ ร้อยละ 14.4 ของหุน้ ทีอ่ อกและชำระแล้วทัง้ หมด
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19 พฤศจิกายน 2552

		

25 พฤศจิกายน 2552

		

9 ธันวาคม 2552		

		

11 ธันวาคม 2552		

		
		
		

3 มกราคม 2553		
11 มีนาคม 2553		
21 เมษายน 2553		

		

7 มิถนุ ายน 2553		

		

5 กรกฎาคม 2553		

		

29 กรกฎาคม 2553

		

3 กันยายน 2553		

		

1 ตุลาคม 2553		

		

9 กุมภาพันธ์ 2554

ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนกับมูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม (“EFE”) เพือ่ ให้ EFE เข้ามา
ลงทุนกับ SPC
3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อนุมัติเงินกู้ในรูปแบบ Project Financing ให้กับ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
ถือเป็นโครงการแรกภายใต้การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ SPC
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด ได้รบั บัตร
ส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 3/2552 ของ SPC มี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก
250,000,000 บาท เป็น 350,000,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีนางสาววันดี กุญชรยาคง ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 39.3 และ
กลุ่มกุญชรยาคงรายอื่นคงถือหุ้นร้อยละ 27.5 ได้แก่นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง นางประคอง
กุญชรยาคง นางสาวสมปอง กุญชรยาคง และนางกนกพร กุญชรยาคง
คณะกรรมการ SPC มีมติอนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่าน
บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
SPC ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวัตต์ จำนวน 25 ฉบับ จาก กฟภ.
SPC ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวัตต์ จำนวน 3 ฉบับ จาก กฟภ.
ดำเนินการในเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกภายใต้การพัฒนา
โครงการของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด เชือ่ มโยงสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (“กฟภ.”) โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการแรกทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน
ร่วมลงนามในข้อตกลงกรอบการลงทุนกับ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (“International
Finance Corporation” หรือ “IFC”) เพือ่ เปิดโอกาสให้ IFC ได้เข้ามาเป็นผูร้ ว่ มทุนในบริษทั ย่อย
ของ SPC
คณะกรรมการ SPC มีมติอนุมัติการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2
โครงการ ได้แก่โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านถ่อน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และโครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด ตัง้ อยู่
ที่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 2/2553 ของ SPC มี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก
350,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในโครงการ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีนางสาววันดี กุญชรยาคงถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 58.5 และ
กลุ่มกุญชรยาคง ถือหุ้นร้อยละ 9.1 ได้แก่นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง นางประคอง กุญชรยาคง
นางสาวสมปอง กุญชรยาคง และนางกนกพร กุญชรยาคง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด ได้รับ
บัตรส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด ได้รบั บัตร
ส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด และ
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด ได้รบั บัตรส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
3
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ดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่สองภายใต้การพัฒนา
โครงการของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด โดยเชือ่ มโยงสายส่งและจำหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมต
ั คิ ำขอรับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ การ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Reverse Listing) ของบริษทั โซล่า เพาเวอร์
จำกัด ผ่านบริษทั ฯ
3 พิธเี ปิดอย่างเป็นทางการของศูนย์เรียนรูโ้ ซล่า ฟาร์ม (Solar Farm Education Center) ของ
SPC เพือ่ ให้เป็นศูนย์เผยแพร่และอบรมเรือ่ งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์แก่นกั เรียน นักศึกษา และประชาชนทีส่ นใจ ตัง้ อยูท่ ี่ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
วันแรกทีน่ ำหุน้ เพิม่ ทุนจำนวน 450,000,000 หุน้ ของบริษทั สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากความสำเร็จของการเข้าจดทะบียนในหลักทรัพย์ทางอ้อมของ
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ผ่านบริษทั ฯ
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่สามภายใต้การพัฒนา
โครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด โดยเชือ่ มโยงสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด ได้รับ
บัตรส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ร่วมลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด และ บริษัท
โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด กับบริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด
ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 4) จำกัด และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด กับบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้
จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่สี่ภายใต้การพัฒนา
โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด โดยเชื่อมโยงสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าใ
ห้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ห้าภายใต้การพัฒนา
โครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด โดยเชือ่ มโยงสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่หกภายใต้การพัฒนา
โครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด โดยเชือ่ มโยงสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าให้
แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่เจ็ดภายใต้การพัฒนา
โครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด โดยเชือ่ มโยงสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่แปดภายใต้การพัฒนา
โครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด โดยเชือ่ มโยงสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่เก้าภายใต้การพัฒนา
โครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด โดยเชือ่ มโยงสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
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28 มีนาคม 2554

		

1 เมษายน 2554		

		

22 เมษายน 2554		

		

26 เมษายน 2554		

		

22 กรกฎาคม 2554

		

4 สิงหาคม 2554		

		

13 กันยายน 2554		

		

15 กันยายน 2554		

		

15 กุมภาพันธ์ 2555

		

9 มีนาคม 2555		

		

14 พฤษภาคม 2555

		

30 พฤษภาคม 2555
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3. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
		 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SPE) SPCG ถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2554
มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้างโซล่าฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering
Procurement Construction – EPC) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจบริหารด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษา
โซล่าฟาร์ม (Operation, Maintenance and Monitoring: OMM) อย่างไรตาม ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ยังไม่ได้เริม่ ดำเนินการ

4. บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด
		 บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด (SSR) SPCG ถือหุน้ ร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ 5 กันยายน 2554 เพือ่ รองรับ
การโอนธุรกิจเดิมของ บมจ. สตีล อินเตอร์เทค ภายหลังการควบรวมกิจการ
		 SSR มีทนุ จดทะเบียน 30 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตัง้ หลังคาเหล็กรีดลอน หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไป
ว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ROLLFORM” และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม “มอก. 1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคา” ซึ่งทาง SSR ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ราคา
ประหยัด สามารถนำไปติดตัง้ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยรูปลอนทีห่ ลากหลาย สีสนั ทีม่ ใี ห้เลือกมากมาย และความหนาทีร่ ะบุได้ตามต้องการ
ตัง้ แต่ 0.30 - 0.55 มม.

5. บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด
		 บริษทั เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด SPCG ถือหุน้ ร้อยละ 30 จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ 4 กรกฎาคม 2555
		 มีทนุ จดทะเบียน 10 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน), ENEGATE Co., Ltd. (บริษทั ในเครือ
ของ Kansai Electric Power Co., Inc. (KANSAI) (ถือหุน้ ร้อยละ 60) และ Thai Aichi Denki Co., Ltd. (ถือห้นร้อยละ 10) เพือ่
ประกอบธุรกิจด้านการผลิตระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูง เช่น ตูส้ วิทช์ ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage under 33kV) ตูค้ วบคุม
ระบบไฟฟ้า (Main Distribution Boards: MDBs) สำหรับโซล่าฟาร์มและอื่นๆ รวมถึงพัฒนาระบบ Smart Grid ซึง่ เป็นระบบสำคัญ
ในการบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง

6. บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
		 บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (SPA) SPCG ถือหุน้ ร้อยละ 60 จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ 4 พฤษภาคม 2555
		 มีทุนจดทะเบียน 112.5 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน), ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 60 กับ บริษัท
ทองหล่อโฮมออฟฟิศ จำกัด และกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายย่อย รวมถือหุ้นร้อยละ 40 SPA เป็นบริษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding
Company) โดยมีบริษทั ย่อยทีด่ ำเนินธุรกิจ โซล่าฟาร์ม จำนวน 2 บริษทั ได้แก่ บริษทั เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด ทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 เมกะวัตต์ และ บริษทั ทิพยนารายณ์ จำกัด ทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 เมกะวัตต์
โดยมีทตี่ งั้ อยูท่ จี่ งั หวัดลพบุรี SPAมีแผนการพัฒนาโครงการ โซล่า ฟาร์ม ทัง้ 2 แห่งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556
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ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 840,000,000 บาท
ถือหุน้ ร้อยละ 100

ถือหุน้ ร้อยละ 60

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
ทุนจดทะเบียน 112,500,000 บาท
[ธุรกิจร่วมทุนเพือ่ พัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์]
3 บริษท
ั เอเจ เทคโนโลยี จำกัด
3 บริษท
ั ทิพยนารายณ์ จำกัด
บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
ธุรกิจเหล็ก
ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
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ถือหุน้ ร้อยละ 100

ถือหุน้ ร้อยละ 30

ถือหุน้ ร้อยละ 100

บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ธุรกิจระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูง

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1,500,000,000 บาท
ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ธุรกิจ EPC และ OMM โดยให้บริการแก่
ลูกค้าภายนอกกลุม่ บริษทั
ธุรกิจ EPC และ OMM โดยให้บริการแก่
โรงไฟฟ้าทีพ่ ฒ
ั นาโดย เอสพีซี

ถือหุน้ ร้อยละ 51 - 70

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทเี่ ปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 9 แห่ง
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (ลกลนคร 1) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด

ถือหุน้ ร้อยละ 100

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทเี่ ปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วซึง่ กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
จำนวน 7 แห่ง
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด

ถือหุน้ ร้อยละ 100

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ เอสพีซี กำลังพัฒนาในปัจจุบนั จำนวน 4 แห่ง
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (บุรรี มั ย์ 1) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (บุรรี มั ย์ 2) จำกัด
3 บริษท
ั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด

ถือหุน้ ร้อยละ 99.97

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ เอสพีซี จะลงทุนและพัฒนาในอนาคต จำนวน 14 แห่ง
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รายได้หลักของบริษัทฯ
		 บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจาก 2 ธุรกิจ อันได้แก่ รายได้จากธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ รายได้
จากธุรกิจเหล็ก โดยแบ่งแหล่งรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดงั ต่อไปนี้
		 1. รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ แบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ
			 1.1 รายได้จากธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
			 1.2 รายได้จากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร
			 1.3 รายได้จากธุรกิจบริการด้านการปฏิบตั กิ าร การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
		 2. รายได้จากธุรกิจเหล็ก ซึง่ แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ
			 2.1 รายได้จากการขาย
			 2.2 รายได้จากการขายพร้อมติดตัง้
		

โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 สรุปได้ดงั ต่อไปนี้

		
โครงสร้างรายได้
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม*** งบการเงินรวม**
รอบปีสิ้นสุดวันที่ รอบปีสิ้นสุดวันที่ รอบปีสิ้นสุดวันที่ รอบปีสิ้นสุดวันที่ รอบปีสิ้นสุดวันที่	
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
ร้อยละ*
ร้อยละ*
ร้อยละ*
ร้อยละ*
ร้อยละ*

(ล้านบาท)		

(ล้านบาท)		

(ล้านบาท)		

(ล้านบาท)		

(ล้านบาท)

(1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน					
		แสงอาทิตย์
ปี 2553 SPC ยังไม่ได้มกี ารเข้าจดทะเบียนใน
		1. รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า							
312.70 53.30 809.70
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษทั ฯ
103.40
		2. รายได้จากการให้บริการ
		3. รายได้อน่ื 		
59.30
		4. รายได้จากสัญญาก่อสร้าง					
45.40 49.20 รวมรายได้ธรุ กิจโรงไฟฟ้า					
45.40 49.20 312.70 53.30 972.40
		 พลังงานแสงอาทิตย์
(2) ธุรกิจเหล็ก
		1. รายได้จากการขาย
145.10 45.90 175.90 52.90 2.30 2.50 138.30 23.60 191.60
3 แผ่นเหล็กเคลือบขึน
้ ลอน–
				 ชนิดไม่เคลือบสี
96.20 30.40 175.90 52.90 2.30 2.50 138.30 23.60 191.60
3 ผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ
48.90 15.50 		2. รายได้จากการขายพร้อมติดตัง้ 166.30 52.60 148.50 44.60 21.10 22.90 127.60 21.80 109.60
		3. รายได้อน่ื
4.80 1.50 8.20 2.50 23.40 25.40 7.70 1.30
1.80
รวมรายได้ธรุ กิจเหล็ก
316.20 100.00 332.60 100.00 46.80 50.80 273.60 46.70 303.00
รวมรายได้ทง้ั หมด
316.20 100.00 332.60 100.00 92.20 100.00 586.30 100.00 1,275.40

63.50
8.10
4.60
76.30
15.00
15.00
8.60
0.10
23.70
100.00

หมายเหตุ * ร้อยละของรายได้รวม
		
** งบการเงินรวมสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นัน้ รวมรายได้จากธุรกิจเหล็กสำหรับระยะเวลาตัง้ แต่ SPC เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2554 อย่างไรก็ดี ในงบการเงินดังกล่าวไม่ได้รวมผลการดำเนินงานของธุรกิจเหล็ก
สำหรับวันที่ 28 มีนาคม 2554 – 31 มีนาคม 2554 เนือ่ งจากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ประเมินผลกระทบว่าจำนวนดังกล่าวไม่มสี าระสำคัญต่อ
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ
		
*** งบการเงินรวมสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทีน่ ำมาเปรียบเทียบ เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทั ย่อยของ SPC ทัง้ นี้
การเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีว่าด้วยการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ หรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Reverse Listing)
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โครงสร้างรายได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
				
โครงสร้างรายได้
						

งบการเงินรวมของ SPC

				

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ***

 	
 	
 	
 	
 	

1. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด**
2. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด**
3. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด**
4. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด**
5. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด***
6. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด**7. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด***
8. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด***
9. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด***
รวมรายได้จากธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานฯ
รายได้จากการขายแผงพลังงานแสงอาทิตย์
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อน่ื *
รวมรายได้
รายได้จากธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างแบบครบวงจร
(Engineering Procurement Construction: EPC)
รายได้จากธุรกิจบริการด้านปฏิบตั กิ าร และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

รอบปีสิ้นสุดวันที่ รอบปีสิ้นสุดวันที่ รอบปีสิ้นสุดวันที่	
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

(ล้านบาท)		

(ล้านบาท)		

(ล้านบาท)

106.80 12.50
101.10 11.90
99.80 11.70
107.10 12.60
97.20 11.40
89.40 10.50
85.20 10.00
63.50 7.40
59.60 7.00
809.70 95.00
809.70 95.00
43.00 5.00
852.70 100.00

73.10
73.10
9.10
82.20
1.60
1.40
85.20

85.80
85.80
10.70
96.50
1.90
1.60
100.00

103.10
86.10
63.90
32.30
27.40
312.80
312.80
4.20
317.00

32.50
27.20
20.20
10.20
8.60
98.70
98.70
1.30
100.00

267.90

-

603.20

-

1,551.20

-

5.90

-

27.90

-

72.00

-

		 โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ บริษทั ฯ ดำเนินการผ่าน SPC สำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 สรุปได้ดงั ต่อไปนี้

หมายเหตุ * รายได้อนื่ ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ กำไรจากการขายเงินลงทุน และ รายได้อนื่ ๆ
		
** คิดเป็นร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและรายได้สว่ นเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder)
		
*** การให้บริการ EPC และ OMM เป็นการให้บริการภายในกลุม่ SPC เท่านัน้ ดังนัน้ รายได้จาก EPC และ OMM จึงไม่ปรากฎในงบการเงิน
รวมของบริษทั ฯ
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เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
		 ปัจจุบนั บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจเหล็ก ซึง่ บริษทั ฯ
ได้มเี ป้าหมายการดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนสำหรับทัง้ 2 ประเภทดังนี้
1 ธุรกิจลงทุนพัฒนาและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
		 SPC SPA และ SPE ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ประกอบด้วยทีมงานผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
		 (1) พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษทั ในเครือจำนวน 36 โครงการ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2556 รวมทัง้ ยังอาจจะรับ
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เอกชนรายอืน่ ทัง้ ในและต่างประเทศในอนาคต
		 (2) เป็นผู้นำในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร(Engineering, Procurement and
Construction: EPC)
		 (3) เป็นผูน้ ำในการให้บริการด้านการปฏิบตั กิ าร การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Operation,
Maintenance and Monitoring: OMM)
		 (4) มุง่ เน้นให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนทัว่ ไป เกีย่ วกับเรือ่ งพลังงานแสงอาทิตย์และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยดำเนินการ
จัดตัง้ ศูนย์เรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีก่ ว่า 1,000 ตารางเมตรทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ซึง่ ในศูนย์เรียนรู้
ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และส่วน
ชมโครงการ
		 (5) แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ทบี่ ริษทั มีความเชีย่ วชาญทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และทัง้ การลงทุน
เองและการรับจ้าง เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเติบโตต่อไป
2 ธุรกิจเหล็ก
		 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมานานกว่า 16 ปี บริษทั ฯ ดำเนินนโยบายเพือ่ การเป็นหนึง่ ในผูน้ ำทางด้านการผลิต จัดจำหน่าย
และให้บริการติดตัง้ แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีภายใต้นโยบายคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
ลูกค้าได้รบั สินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด บริษทั ฯ มีเป้าหมายทางธุรกิจเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับวัสดุ
มุงหลังคาเป็นหลัก ในปีปลาย 2554 บริษัทฯได้จัดตั้ง บริษัท สตีลแอนด์โซล่ารูฟ จำกัด(SSR)เพื่อรับโอนธุรกิจเหล็กแยกออกมาจาก
SPCG เพือ่ ให้งา่ ยต่อการควบคุมดูและตามลักษณะของธุรกิจ และได้เริม่ ดำเนินการจริงจังในปี 2555 โดยใช้กลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
		 (1) มุ่งเน้นการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ
เช่น โครงยึดแผง และ หลังคาแผงโซล่า (Solar Rooftop) เป็นต้น
		 (2) พัฒนารูปแบบการนำเสนอสินค้าของบริษทั ฯ จากการขายผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่ เพียงอย่างเดียว (Product Selling)
เป็นการนำเสนอเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ใช้ร่วมกันในงานโครงการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (Concept Selling) เช่นการสร้าง
โรงรถโดยมีโครงเป็นเหล็กแปกำลังสูงและใช้หลังคาเหล็กขึน้ ลอนเป็นหลังคา เป็นต้น เพือ่ ให้บริการลูกค้าแบบ One-stop service ซึง่ จะ
เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้
		 (3) ขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นที่เริ่มเปิดกว้างยอมรับการใช้เหล็กมาตรฐานออสเตรเลียมากขึ้น โดยนำเสนอ
รูปลอนทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมญีป่ นุ่
		 (4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 และเพิ่มทักษะในการทำงานของ
พนักงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และจัดสภาพแวดล้อมภายในให้มีความปลอดภัยและเอื้อ
ต่อการทำงาน
		 (5) มุง่ เน้นกลุม่ ของงานราชการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้ตรา มอก. ในปลายปี 2555ทีผ่ า่ นมา เป็นการเพิม่ ศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์บริษทั ฯ ให้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในวงกว้างมากขึน้ อีกทัง้ เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ในอนาคต
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กิจการลงทุนในบริษัทย่อย
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน) พัฒนากิจการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) ซึง่
เป็ น บริ ษั ท ที่ ท ำหน้ า ที่ ด ำเนิ น กิ จ การลงทุ น และพั ฒ นาโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แปลงพลั ง งานแสงเป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า โดยตรง
(PHOTOVOLTAICS) 
SPC ประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ทำการจัดตั้งบริษัทย่อยซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จำนวน 36 บริษทั แต่ละบริษทั จะเป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small Power Producer” หรือ “VSPP”) มีสญ
ั ญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ซึง่ แต่ละโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รบั การสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทนของ
สำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ส่งผลให้บริษทั ย่อยของ SPC จำนวน 36 บริษทั ทัง้ 36 โครงการได้รบั สิทธิประโยชน์
จากส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) จาก กฟภ. ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง (KWh) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริม่ ต้นเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ SPC ทัง้ 36 โครงการสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี 
้

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด (KR1) 
ก่อตัง้ ขึน้ ปี พ.ศ. 2552 เพือ่ ดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการแรกของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ตัง้ อยู่
ที่ 60 หมู่ 11 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการผลิตไฟฟ้าขนาด 6.123 เมกกะวัตต์ นับเป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ทนุ จดทะเบียน 280 ล้านบาท 
ผู้ร่วมลงทุน มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International
Finance Corporation) ด้วยมูลค่าการลงทุนทัง้ หมด 700 ล้านบาท โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 58
ปัจจุบนั ได้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 21 เมษายน 2553 เป็นต้นมา

2. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด (SN1)
ตัง้ อยูท่ ี่ 88 หมู่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีกำลังการผลิต 6.123 เมกกะวัตต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 189
ล้านบาท 
ผู้ร่วมลงทุน มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International
Finance Corporation) โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 51
เริม่ ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า(COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

3. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด (NP1)
มีพนื้ ทีด่ ำเนินการอยูท่ ี่ 88/1 หมู่ 3 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 6.123 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้
ด้วยทุนจดทะเบียน 189 ล้านบาท
ผู้ร่วมลงทุน มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International
Finance Corporation) โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 51
เริม่ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2554
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4. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด (KR2) 
ตัง้ อยูท่ ี่ 88/1 หมู่ 11 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิต 6.123 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจด
ทะเบียน 189 ล้านบาท 
ผูร้ ว่ มลงทุน บริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 56
เริม่ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) ตัง้ แต่วนั ที่ 13 กันยายน 2554

5. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด (LO1)
ตั้งอยู่ที่ 88/8 หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีกำลังการผลิต 6.123 เมกกะวัตต์ ก่อตั้งด้วยทุนจด
ทะเบียน 189 ล้านบาท 
ผูร้ ว่ มลงทุน บริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 56
เริม่ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2554

6. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด (KK1)
ตัง้ อยูท่ ี่ 288 หมู่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 6.123 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 195
ล้านบาท 
ผูร้ ว่ มลงทุน บริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 70
เริม่ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา 

7. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด (KR3)
ตัง้ อยูท่ ี่ 88/8 หมู่ 4 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา บนพืน้ ที่ 95 ไร่ 31 ตารางวา มีกำลังการผลิต 6.123 เมกกะ
วัตต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 162.5 ล้านบาท 
ผูร้ ว่ มลงทุน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จำกัด (มหาชน)โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 60
เริม่ จำหน่ายไฟฟ้า (COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 9 มีนาคม 2555

8. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด (KR4)
ตัง้ อยูท่ ี่ 111 หมู่ 10 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิต 6.123 เมกกะวัตต์ ภายใต้ทนุ จดทะเบียน 175
ล้านบาท 
ผูร้ ว่ มลงทุน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จำกัด (มหาชน)โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 60
เริม่ ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2555

9. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด (KR7) 
ตัง้ อยูท่ ี่ 88 หมู่ 5ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยกำลังการผลิต 6.123 เมกกะวัตต์ มีทนุ จดทะเบียน 162.5
ล้านบาท 
ผูร้ ว่ มลงทุน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จำกัด (มหาชน)โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 60
ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2555
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10. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด (KR5)
ตัง้ อยูท่ ี่ 108 หมู่ 1 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5
ล้านบาท 
เริม่ ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า(COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม 2556

11. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด (KR8)
ตั้งอยู่ที่ 108/1 หมู่ 1 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ด้วยทุนจดทะเบียน
157.5ล้านบาท 
เริม่ ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า(COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม 2556

12. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด (KR9)
ตัง้ อยูท่ ี่ 388 หมู่ 2 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 160
ล้านบาท 
เริม่ ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า(COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม 2556

13. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด (KK3)
ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 8 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน
157.5ล้านบาท 
เริม่ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 17 มกราคม 2556

14. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด (KK4)
ตัง้ อยูท่ ี่ 288 หมู่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน
157.5ล้านบาท 
เริม่ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 17 มกราคม 2556

15. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด (KK5)
ตัง้ อยูท่ ี่ 388 หมู่ 8 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5
ล้านบาท 
เริม่ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 18 มกราคม 2556

16. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด (KK8)
ตั้งอยู่ที่ 248 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน
157.5 ล้านบาท 
เริม่ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (COD) แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 18 มกราคม 2556

17. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด (KR6)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และมีกำหนดการเริม่ จำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556
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18. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด (KK2)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 

ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และมีกำหนดการเริม่ จำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556

19. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด (BR1)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลทุง่ กระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์ มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และมีกำหนดการเริม่ จำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556

20. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด (BR2)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลทุง่ กระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์ มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และมีกำหนดการเริม่ จำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556

21. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด (NP2)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556 

22. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด (KK7)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และมีกำหนดการเริม่ จำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556

23. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ ( อุดรธานี 1) จำกัด (UD1)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และมีกำหนดการเริม่ จำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556

24. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด (NK1)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขลงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน      
157.5 ล้านบาท
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และมีกำหนดการเริม่ จำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556

25. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด (BR3)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และมีกำหนดการเริม่ จำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556

26. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด (SN2)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556 
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27. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด (SR3)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรนิ ทร์ มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556 

28. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด (NP3)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลฝัง่ แดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556

29. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด (LO2)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556 

30. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำกัด (KK6)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556 

31. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด (KK9)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556 

32. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด (KK10)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556 

33. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด (SR1)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรนิ ทร์ มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556 

34. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด (SR2)
ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์ มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 157.5 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2556 

35. บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด (AJ)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (SPA) ตั้งอยู่ที่ ตำบลชัยบาดาล อำเภอ
ชัยบาดาล หวัดลพบุรี มีกำลังการผลิต 3 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 75.0 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2556 
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36. บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด (TP)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีกแห่งหนึง่ ในจังหวัดลพบุรี ของบริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (SPA) ตัง้ อยูท่ ี่ ตำบล
ชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีกำลังการผลิต 3 เมกกะวัตต์ ก่อตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 75.0 ล้านบาท 
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างเตรียมการพัฒนา โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2556 

ผู้ถือหุ้นร่วมลงทุน
บริษัท/หน่วยงาน
มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม (EFE)
บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)
บริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้
จำกัด (มหาชน)

โครงการโซล่าฟาร์ม
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช2) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น1) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จำกัด
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จำกัด

สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ)
7.36 
10.00
19.64 
9.00
15.00 
30.00
44.00
30.00
40.00
40.00 
40.00
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โครงสร้างเงินทุน
1. หลักทรัพย์ของบริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
1.1 ทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 560 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น ควบใบสำคัญแสดงสิทธิของ
บริษทั ฯ จำนวน 30 ล้านหน่วยให้แก่ประชาชน และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมจำนวน 250 ล้านหน่วย
ผลจากการดำเนินการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จึงมีทนุ จดทะเบียนทัง้ หมด 840 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำนวน 840 ล้านหุน้ มูลค่า
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น
1. หุน้ ทีอ่ อกและชำระแล้วจำนวน 560 ล้านหุน้  
2. หุน้ ทีจ่ ดั สรรเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษทั ฯ และยังมิได้เรียกชำระจำนวน 280 ล้านหุน้
1.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น
การโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้เรียกชำระราคาแล้วทั้งหมด
ของบริษทั ฯ 
1.3 หลักทรัพย์อื่น
บริษทั ได้จดั สรรใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญรวม 280 ล้านหน่วย โดยสรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
(1) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใน
อัตราส่วนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีม่ กี ารจองซือ้ 2 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ โดยไม่คดิ มูลค่า และ
(2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 250,000,000 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน
หุน้ สามัญเดิม 2 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ โดยไม่คดิ มูลค่า
ผลจากการจัดสรรดังกล่าวทำให้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น
279,999,581 หน่วย
		 ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ
ภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้เพียงครัง้ เดียว ณ วันสิน้ สุดการใช้สทิ ธิ
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือคือวันที่ 2 มีนาคม
2558 ในกรณีที่วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันสิน้ สุดของการใช้สทิ ธิดงั กล่าว 
		 อัตราการใช้สทิ ธิ และราคาทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1 บาท ราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ
อาจเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในเงือ่ นไขการเปลีย่ นแปลง 
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2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญ SPCG
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 รายแรกของบริษทั ฯ 1 ตามบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม
2556 มีดงั ต่อไปนี้

ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
1
กลุม่ ครอบครัว กุญชรยาคง ประกอบด้วย
นางสาววันดี กุญชรยาคง
นางประคอง กุญชรยาคง
นางสาวสมปอง กุญชรยาคง
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นางกนกพร กุญชรยาคง
2
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำกัด
3
กลุม่ ครอบครัว เอกอุดมสิน ประกอบด้วย
นายเจริญ เอกอุดมสิน
นายวิชยั เอกอุดมสิน
4
นายวิทรู มโนมัยกุล
5
กลุม่ ครอบครัว PARNELL ประกอบด้วย
MR. KEVIN GERALD PARNELL
MR. ANTHONY DAVID PARNELL
6
Kyocera Corporation
7
นายพิชติ ชินวิทยากุล
8
MR. IAN LANCASTER
9
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ซึง่ จดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
10
MR. BAT GUAN TEO
ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ๆ
รวม
หมายเหตุ

1

จำนวนหุ้น
304,000,700
263,050,700
21,600,000
9,000,000
9,000,000
1,350,000
18,005,500
18,000,000
10,000,000
8,000,000
12,860,000
11,770,000
8,770,000
3,000,000
9,000,000
6,900,000
5,443,300

ร้อยละ
54.29
46.97
3.86
1.61
1.61
0.24
3.22
3.21
1.79
1.42
2.30
2.10
1.57
0.54
1.61
1.23
0.97

4,545,700
3,800,000
165,674,800
560,000,000

0.81
0.68
29.58
100.00

ทีม่ า บัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ วันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จำกัด (“TSD”)

2.2 รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ SPCG-W1
รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ SPCG-W1 10 รายแรกของบริษัทฯ2 ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2556 มีดงั ต่อไปนี้
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ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
1
กลุม่ ครอบครัว กุญชรยาคง ประกอบด้วย
นางสาววันดี กุญชรยาคง
นางประคอง กุญชรยาคง
นางสาวสมปอง กุญชรยาคง
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นางกนกพร กุญชรยาคง
2
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำกัด
3
MR.KEVIN GERALD PARNELL
4
นายวิทรู มโนมัยกุล
5
Kyocera Corporation
6
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์
7
MR. IAN LANCASTER
8
นายพิทกั ษ์ พิเศษสิทธิ์
9
นายวินชัย พึง่ รัศมี
10
MR. BAT GUAN TEO
ผูถ้ อื หุน้ อืน่
รวม
หมายเหตุ

2

จำนวนหุ้น
152,000,350
131,525,350
10,800,000
4,500,000
4,500,000
675,000
41,258,400
6,910,000
6,430,000
4,500,000
3,996,700
2,064,950
1,300,000
1,979,000
1,929,950
57,630,650
280,000,000

ร้อยละ
54.28
46.97
3.86
1.61
1.61
0.24
14.73
2.47
2.30
1.61
1.43
0.74
0.46
0.71
0.69
20.58
100.000

ที่ ม า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ น วั น ที่ 11 มี น าคม 2556 โดย บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ 

(ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาววันดี กุญชรยาคง นางประคอง กุญชรยาคง นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นางสาวสมปอง กุญชรยาคง นางกนกพร กุญชรยาคง และนายจิราคม ปทุมานนท์ (นายจิราคม ปทุมานนท์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน
1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.18) มีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือ
ควบคุมกิจการร่วมกัน และมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง
กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยกลุม่ บุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 11 มีนาคม
2556 ถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.46 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือร้อยละ 36.31 ภายหลัง
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษทั ฯ ให้แก่ประชาชนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในครัง้ นี้
นอกจากนีก้ ลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ยงั เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามของบริษทั ฯ อีกด้วย

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทีเ่ หลือหลังจาก
หั ก เงิ น สำรองต่า งๆ ทุ ก ประเภทตามที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือ
เหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น
ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
SPCG และบริษทั ย่อยของ SPCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือ
หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของ SPCG และบริษทั ย่อยของ SPCG อย่างมีนยั สำคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการของ
SPCG และบริษทั ย่อยของ SPCG พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
โดยมติคณะกรรมการของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของ SPCG และบริษทั ย่อยของ SPCG ด้วย
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ประวัติผู้บริหาร
1. นางสาววันดี กุญชรยาคง

อายุ 55 (ปี)

ตำแหน่ง
3 ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
		
3 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
		
3 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
		
3 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 26 ของ  IOD ปี 2547
		
3 หลักสูตร DCP รุ่นที่ 51 ของ  IOD ปี 2547
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 46.97
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 เป็นพี่สาวของนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
    
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
2554 – ปัจจุบัน
3 ประธานกรรมการ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
		
3 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
		
3 กรรมการผู้จัดการใหญ่
2552 – ปัจจุบัน
3 ประธานกรรมการ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
		
3 กรรมการผู้จัดการ
2553 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จำกัด อพาร์ตเมนต์เพื่อให้เช่า
2537 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท ดาทรอนไทย จำกัด
นำเข้า และจำหน่ายเครื่องจักร
และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
2551 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท ทองหล่อโฮมออฟฟิศ จำกัด จัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วแบ่งเป็นแปลงย่อย
เพื่อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า
2552 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัทย่อยทั้ง 36 โครงการของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
SPC และ SPA
2520 – 2551
3 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการค้าที่ดิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลิต ออกแบบ ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์

2. นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์
ตำแหน่ง

อายุ 54 (ปี)

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็ก (ลาออกจากตำแหน่งและมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
เป็นต้นมา)
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
		
3 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
		
3 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 31 ของ  IOD ปี 2548
		
3 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
		
3 หลักสูตรวตท. รุ่น 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
		
3 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555
3 กรรมการ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน
3 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
ผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ
ขึ้นลอนและอุปกรณ์เกี่ยวกับ หลังคาและฝาผนัง
2538 – 2554
3 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
ผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ
ขึ้นลอนและอุปกรณ์เกี่ยวกับ หลังคาและฝาผนัง
3
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3. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

อายุ 53 (ปี)

ตำแหน่ง
3 กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
		
3 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม
		
3 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 25 ของ  IOD ปี 2547
		
3 หลักสูตร DCP รุ่นที่ 66 ของ  IOD ปี 2548
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 1.61
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		 3 เป็นน้องชายของนางสาววันดี กุญชรยาคง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
		
3 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
		
3 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายปฏิบัติการ
2552 – ปัจจุบัน
3 รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ด้านปฏิบัติการ
2552 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(ทั้ง 33 โครงการ)
2547 – 2551
3 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านปฏิบัติการ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ผลิต ออกแบบ ติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์
2545 - 2551
3 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ผลิต ออกแบบ ติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์

4. นายเควิน จีราด พาเนล

อายุ 65 (ปี)

ตำแหน่ง
3 กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 Diploma in Electrical Mechanics, Caulfield Institute of Technology, Melbourne, Australia
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 1.57
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2554 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2551 – ปัจจุบัน
3 กรรมการผู้จัดการ
Leybold Optics Singapore
ผลิต ออกแบบ อุปกรณ์และระบบที่ใช้ผลิต
2551 – 2553
thin film coating
2539 - 2551
3 President & CEO
Singulus Technologies Asia Pacific,
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต optical disc
Singapore

5. นายจิราคม ปทุมานนท์

อายุ 60 (ปี)

ตำแหน่ง
3 กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 0.18
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2554 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
3 รองกรรมการ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
ผู้จัดการอาวุโส
ปัจจุบัน
3 ผู้ถือหุ้น
บริษัท เจเพ็น จำกัด
2552 – ปัจจุบัน
3 Project Director
บริษัท เจเพ็น จำกัด
2551 – 2552
3 วิศวกรที่ปรึกษา
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
2533 – 2551
3 วิศวกรระบบไฟฟ้า
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
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รับจ้างออกแบบโรงไฟฟ้า
ผลิตและจำหน่ายส่งแป้งมันสำปะหลัง
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จัดหา
และติดตั้งงานระบบวิศวกรรม
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6. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

อายุ 71 (ปี)

ตำแหน่ง
3 ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 ปริญญาโท พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
		
3 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
3 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 15 ของ  IOD ปี 2547
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2554 – ปัจจุบัน
3 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
		
3 กรรมการอิสระ
2549-ปัจจุบัน
3 ที่ปรึกษา
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2541-2549
3 บรรณาธิการอาวุโส
หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือสือพิมพ์มติชน โรงพิมพ์

7. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ตำแหน่ง

อายุ 70 (ปี)

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ลาออกจากตำแหน่งและมีผลตั้งแต่เมื่อวัน
ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา)
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Imperial College of Science and Technology London University
		
3 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
		
3 หลักสูตร DCP รุ่นที่ 146 ของ  IOD ปี 2554
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2554 – 2555
3 กรรมกาตรวจสอบ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
		
3 กรรมการอิสระ
		
3 ประธานกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
2550-ปัจจุบัน
3 กรรมการอิสระและ
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตน้ำมันพืช เนยเทียม ไขมันผสม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ค้าส่งน้ำ
ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด
ค้าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำเร่
และเครื่องอุปโภคอื่น
ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท ไทยคอม เน็ทเวิร์ค จำกัด
ผลิต ซื้อ ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า
ส่งออก เช่า และให้เช่า ซึ่งเครื่องจักร
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด
รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท
3

8. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ อายุ 51 (ปี)
ตำแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (Doctor of Business Administration: DBA) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
3 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Carlson School of Management
		
3 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 55 ของ  IOD ปี 2549
		
3 หลักสูตร DCP รุ่นที่ 76ของ  IOD ปี 2549
		
3 หลักสูตร ACP รุ่นที่ 16 ของ  IOD ปี 2550
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 0.11
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2554 – ปัจจุบัน
3 กรรมกาตรวจสอบ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
		
3 กรรมการอิสระ
2551-ปัจจุบัน
3 ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศ
2549-ปัจจุบัน
3 กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชียคอร์ปอเรชั่น
นำเข้า ค้าปลีกโทรศัพท์มือถือ
และกรรมการอิสระ
จำกัด (มหาชน)
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร
3
3
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9. นายชาญชัย กุลถาวรากร

อายุ 57 (ปี)   

ตำแหน่ง
3 กรรมการ (ลาออกจากตำแหน่งและมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เป็นต้นมา)
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
		
3 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
3 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2554
3 ประธานกรรมการ
บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
		
3 กรรมการบริหาร
		
3 กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายจัดการลงทุน (รักษาการ)
2552 – 2555
3 กรรมการ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
		
3 ประธานกรรมการบริหาร
2553 – 2555
3 กรรมการ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด
2553 – 2555
3 กรรมการ  
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
2553 – 2555
3 กรรมการ  
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
2547 – 2551
3 กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด
		
3 ประธานกรรมการบริหาร

10. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

อายุ 57 (ปี)

ตำแหน่ง
3 กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ Asian Institute of Technology (AIT)
 		
3 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 – ปัจจุบัน
3 กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
		
3 กรรมการอิสระ
		
3 ประธานกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
		
3 บัญชีรายชื่อกรรมการ
- รัฐวิสาหกิจ
ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท แอลทีเค เซอร์วิส พาร์ท จำกัด

11. นายวิทูร มโนมัยกุล

อายุ 57 (ปี)

ตำแหน่ง
3 กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 2.30
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัทป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน
3 กรรมการ
บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด
		
3 กรรมการผู้จัดการ
อินเตอร์เนชั่นแนล อันดัสตรี้ จำกัด
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12. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช อายุ 53 (ปี)
ตำแหน่ง
3 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี การเงิน (รักษาการ)
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		
3 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
3 หลักสูตร  DAP รุ่นที่ 31 ของ IOD ปี 2548
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 3 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 3 ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2555
3 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(รักษาการ)
2550 – 2554
3 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2548 – 2550
2547 – 2548
2546

ผู้จัดการทั่วไปด้านบัญชี
และการเงิน
3 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
และการเงิน
ผู้ควบคุมด้านบัญชี
& การเงิน
3

บริษัท พรีเมี่ยม สตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด
บริษัท  ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก
เคลือบขึ้นลอนและอุปกรณ์เกี่ยวกับ
หลังคาและฝาผนัง
ค้าสินค้าจำพวกเหล็กและโลหะทุกชนิด
ทุกประเภท
จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ
ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก ส่งออกเป็ดสด,
เป็ดสดแช่แข็ง
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การควบคุมภายใน
1. นโยบายการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีด่ ซี งึ่ เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี กล่าวคือ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด
ต่อผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน แต่บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด (“BK IA&IC”) เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน และเป็นผูท้ ำการศึกษาและให้คำแนะนำเกีย่ วกับการออกแบบระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบระบบ โดยสำนักงานจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 16/2555 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
ของบริษทั ฯ ได้แก่ BK IA&IC เกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง้ 5 ส่วน คือ 
1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 
2) การบริหารความเสีย่ ง 
3) การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร 
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล 
5) ระบบการติดตาม 
ภายหลังจากการประเมินระบบการควบคุมภายในแล้วคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอแล้ว โดยระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน มีความเหมาะสมและเพียงพอในการทีจ่ ะป้องกันมิให้ผบู้ ริหารนำไปใช้โดย
มิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะ
เวลาอันควร 
ปี 2555 BK IA&IC ได้เสนอแผนการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในด้านต่อไปนี 
้
1. การควบคุมสินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร
2. การควบคุมระบบขายสินค้า งานติดตัง้ และรับคืนสินค้า
3. การควบคุม และบันทึกตัง้ หนี้ พร้อมจ่ายค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
4. การติดตามประเด็นทีน่ ำเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขจากการตรวจสอบ และพิจารณามูลค่าลดลงหรือด้อยค่าของสินทรัพย์

2. บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบกับการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน สำหรับการประชุม
ครัง้ ที่ 1-6/2555 ได้แก่ นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และผศ. (พิเศษ)
ดร. ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์ ส่วนการประชุมครัง้ ที่ 7-13/2555 ปรับเปลีย่ นกรรมการตรวจสอบจากดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยาเป็น นายวัน
ชัย หล่อวัฒนตระกูล ซึง่ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน การบริหาร
จัดการองค์กร รวมทัง้ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในปี
2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 13 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังต่อไปนี้

046

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

จำนวนครั้ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

13

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6

3. ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12

4. นายวันชัย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7

1. นายเกียรติชยั

พงษ์พาณิชย์

2. ดร.อาจอง

ชุมสาย ณ อยุธยา
หล่อวัฒนตระกูล

ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดงั นี้
		 สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสำหรับ
ปี 2555 ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผลการสอบทานพบว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จดั ทำขึน้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ข้อมูลบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
อย่างเพียงพอและครบถ้วน ทันตามเวลา ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
		 สอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผลการสอบทานพบว่า รายการระหว่างกันเป็นไปตาม
เงือ่ นไขธุรกิจการค้าปกติทวั่ ไป และได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด อีกทัง้ เป็นไปตามขัน้ ตอน
และกระบวนการที่คณะกรรมการตรวจสอบให้คำแนะนำในการปฏิบัติไว้ โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็นสำคัญ
		 สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อย ในปี 2555 โดยพิจารณาจากรายงานของผูต้ รวจสอบภายใน และผูต้ รวจสอบบัญชี มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและเหมาะสม การดำเนินงานของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับนโยบาย และอำนาจอนุมตั ทิ กี่ ำหนดไว้
		 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
ประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความ
น่าเชือ่ ถือให้แก่ผลู้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
		 การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขต
การปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ
ในประเด็นทีส่ ำคัญ
		 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2555 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ความเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนความเหมาะสม
ของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2555 ให้แต่งตัง้ ให้บริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำปี 2555 โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1. นางอุณากร พฤฒิธาดา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3257
2. นางสกุณา แย้มสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4906
3. นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4298
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3. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
BK IA&IC ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แก่คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา สรุปในประเด็นหลัก ดังนี 
้
จากการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งกำหนดให้
ตรวจสอบบริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน) 2 ครัง้ , บริษทั สตีล แอนด์ โซล่ารูฟ จำกัด 4 ครัง้ , บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษทั
ย่อย 4 ครัง้ โดยสามารถตรวจสอบและติดตามประเด็นได้ตามแผนทีก่ ำหนด ยกเว้นแผนการตรวจสอบบริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง่
จำกัด กำหนดเข้าตรวจสอบ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากยังไม่ดำเนินกิจการจึงไม่ได้ตรวจสอบ ซึ่งผลจากการตรวจสอบภายในสำหรับประจำปี
2555 โดยภาพรวมพบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ประเด็นที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ และแจ้งให้ผรู้ บั ผิดชอบปรับแก้ไขให้ถกู ต้อง หรือเสนอแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมแล้ว ส่วนประเด็นจากการ
ตรวจสอบส่วนใหญ่ได้รบั การแก้ไขแล้ว หรืออาจอยูร่ ะหว่างการดำเนินการ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ส่วนใหญ่ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ แต่มขี อ้ สังเกตทีค่ วรให้ความสำคัญดังนี้

หัวข้อการตรวจสอบ

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

การควบคุมรายจ่าย
ประจำปี 2555

1. รายจ่ายประจำปี 2555 ลดลงสัมพันธ์ตามรายได้ทลี่ ดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ แต่ใน
สัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่าทัง้ นี้ เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ยบางส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน 
ทำให้มคี า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์บริษทั ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าเบีย้ ประชุม และ
ค่าตอบแทนกรรมการเพิม่ ขึน้ มีผลทำให้ผลการดำเนินงานมียอดขาดทุน
2. บัญชีคา่ นายหน้า ทีบ่ นั ทึกตัง้ ค้างจ่ายในปี 2554 ผิดพลาด ซึง่ มีทงั้ ส่วนทีบ่ นั ทึกสูงไปและต่ำไป 
มีผลทำให้เกิดรายการค่าใช้จา่ ยข้ามงวดบัญชีไม่สามารถเป็นค่าใช้จา่ ยทางภาษีได้ และต้อง
บวกกลับในการคำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้ถกู ต้อง
3. ในปี 2555 จะมีคา่ ใช้จา่ ยบวกกลับทีเ่ กิดขึน้ จากภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลไม่ขอคืน ซึง่ เฉลีย่ ทยอยรับรู้
เป็นค่าใช้จา่ ยของเดือน มิ.ย-ธ.ค

การพิจารณาหนีส้ ญ
ู

บัญชีลกู หนีก้ ารค้า และบัญชีคา่ เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญได้ปรับลดลง สำหรับรายการลูกหนี/้ เช็ครายที่
เคลียร์ได้แล้ว และลูกหนีร้ ายทีต่ ดิ ตามหนีจ้ นถึงทีส่ ดุ ตามประมวลรัษฎากรกำหนดแล้ว

บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ารูฟ จำกัด
ตามหัวข้อทีต่ รวจสอบในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นประเด็นความเรียบร้อยของเอกสารหลักฐาน และการติดรหัสสินทรัพย์ทเี่ ปลีย่ นไป
จากการซือ้ ต่อจาก SPCG อันเป็นผลจากการปรับโครงสร้างกลุม่ ของบริษทั ทีย่ งั ไม่เรียบร้อย ซึง่ ไม่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบมากนัก
แต่เนือ่ งจากผลการดำเนินงานระหว่างปี 2555 ช่วง 3 ไตรมาสแรกมีผลการดำเนินงานสะสมเป็นขาดทุน แต่สนิ้ ปีผลการดำเนินงานสะสม
ทัง้ ปีกลับเป็นกำไร ผูบ้ ริหารจึงให้ตรวจสอบเรือ่ ง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และติดตามลูกหนี้ ในเดือนมกราคม 2556 แล้วรายงาน
ผลจากการตรวจสอบพร้อมกันในครัง้ นี้ ซึง่ ผลจากการสอบทานสามารถสรุปได้ดงั นี้
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หัวข้อการตรวจสอบ

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

การวางแผนการขาย และ
การบริหารลูกหนีก้ ารค้า

1. แนวโน้มเป้าหมายประมาณการยอดขาย และยอดขายทีเ่ กิดขึน้ จริงสำหรับปี 2553-2555 
ทัง้ 3 ปียอดขายได้จริงต่ำกว่าประมาณการทีต่ งั้ ไว้ 
2. ในปี 2555 ปรับประมาณการยอดขายลดลง แต่ยอดขายจริงลูกค้า Dealer สามารถทำยอดขาย
ได้สงู กว่าเป้า ประมาณ 11.36% ส่วนลูกค้า Project ยอดขายได้จริงต่ำกว่าเป้าทีต่ งั้ ไว้ประมาณ 
30.62%

การวิเคราะห์อตั รากำไรขัน้ ต้น

1. อัตรากำไรขัน้ ต้นลดลงจากปี 2554 อย่างมีนยั สำคัญ

การวิเคราะห์รายได้คา่ ใช้จา่ ย
และกำไรขาดทุน (Accounting
basis & Cash basis)

1. รายได้รวม ปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 19% โดยรายได้จากการขายสินค้าพร้อม
ติดตัง้ ลดลง 47% แต่รายได้จากการขายสินค้าเพิม่ ขึน้ 9%
2. ค่าใช้จา่ ย ปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 27% สัมพันธ์ตามยอดขาย แต่ไตรมาส 
4/2555 มีคา่ ใช้จา่ ยลดลง จากบัญชีคา่ ส่งเสริมการขาย ค่าโบนัส ค่าจัดเลีย้ งและสันทนาการ 
3. กำไรสุทธิในปี 2555 ลดลง 1.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86% เนือ่ งจากยอดขายทีล่ ดลงมาก
ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย

การควบคุมการติดตามหนีแ้ ละ
ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

ปี 2554 ลูกหนีก้ ารค้า (ไม่รวมทีเ่ กีย่ วข้อง) คงเหลือเพียง 12.35 ล้านบาท แต่ในปี 2555 มียอด
คงเหลือเพิม่ ขึน้ เป็น 31.89 ล้านบาท โดยหากวิเคราะห์อายุลกู หนีแ้ ล้ว ส่วนใหญ่ 82% ยังไม่ถงึ
กำหนดชำระและเกินกำหนดไม่เกิน 30 วัน

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย
ส่วนใหญ่ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ แต่มปี ระเด็นทีค่ วรติดตาม ดังนี้

หัวข้อการตรวจสอบ
การตรวจนับวัสดุอปุ กรณ์
เกีย่ วกับโรงไฟฟ้าของ SPC

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
1. พืน้ ทีจ่ ดั เก็บวัสดุอปุ กรณ์ทคี่ ลังโคราชยังไม่มี 1. ได้วางแผนทีจ่ ะก่อสร้างคลังสินค้าถาวรที่
พืน้ ทีค่ ลังสินค้าทีใ่ ช้รองรับจัดเก็บ Stock
โครงการโซล่าฟาร์ม โคราช1 ปัจจุบนั ได้ซอื้
ทีเ่ หมาะสม โดยจัดเก็บกระจัดกระจายหลาย
ทีด่ นิ เรียบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างการ
พืน้ ทีแ่ ละกองรวมกันไม่เป็นสัดส่วน
ออกแบบก่อสร้างคลังสินค้า โดยจะแบ่ง
สัดส่วนพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสินค้าชัดเจนและ
เป็นระเบียบ
2. วัสดุอปุ กรณ์ประเภทสายไฟ และสาย
คอนโทรลจะเป็นวัสดุทเี่ หลือจากทุก
โครงการ ซึง่ จากโครงการที่ 1-3 จะบันทึก
เป็น Stock ในบัญชีทงั้ หมด แต่สำหรับ
โครงการที่ 4 เป็นต้นไปจะบันทึกเป็น
Stock เฉพาะรายการทีม่ คี วามยาว 100
เมตรขึน้ ไปเท่านัน้ ส่วนสายไฟทีค่ งเหลือ
ต่ำกว่า 100 เมตรจะบันทึกเข้าต้นทุน
โครงการ แต่จะจัดทำรายละเอียดควบคุม
คงเหลือต่างหาก ซึง่ จัดเก็บรวมกันทัง้ หมด

2. สายไฟทีเ่ กิน 100 เมตรหรือทีอ่ ยูใ่ นล้อจะ
ได้รบั การประเมินจากวิศวกรรมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ว่าจะสามารถนำไปใช้กบั โครงการต่อไปได้
หรือไม่ โดยส่วนทีใ่ ช้ได้แผนกคลังสินค้าได้
ทำการยืน่ เรือ่ งเพือ่ ขอตัด Stock สายไฟโดย
ลดยอดการสัง่ ซือ้ (PO) ของโครงการ KK5,  
KK8 เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ส่วนสายไฟที่
เป็นเศษ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะนำไปบริจาค
เพือ่ การหล่อพระ โดยคาดว่าจะดำเนินการ
ในปี 2556
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รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ SPCG และบริษทั ย่อย มีรายการธุรกิจทีส่ ำคัญกับ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยบริษทั ฯ ได้เปิดเผย
รายการระหว่างกันของ SPCG และบริษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
เห็นชอบ และให้ความเห็นเกีย่ วกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของ SPC, SPE และ SPCG ประจำปี 2555
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี 
้
		 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
: บริษัท เจเพ็น จำกัด (“เจเพ็น”)
		 ลักษณะความสัมพันธ์
: นายจิราคม ปทุมานนท์ 
					 3 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษทั SPCG และถือหุน้ ในบริษทั SPCG ร้อยละ 0.2
					 3 ถือหุน้ ร้อยละ 10.00 และนางปิยรัตน์ สุขสมบัติ (บุคคลเกีย่ วโยงกับ
คุณจิราคม ปทุมานนท์) ถือหุน้ ร้อยละ 70.00 ในบริษทั เจเพ็น จำกัด
1. ลักษณะของรายการระหว่างกัน : ต้นทุนงานก่อสร้าง
เกิดจากรายการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการโคราช 2 (KR2)
เลย 1 (LO1) ขอนแก่น 1 (KK1) โคราช 3 (KR3) โคราช 4 (KR4) โคราช 7
(KR7) โคราช 8 (KR8) โคราช 5 (KR5) ขอนแก่น 3 (KK3) ขอนแก่น 4 (KK4)
ขอนแก่น 5 (KK5) โคราช 9 (KR9) ขอนแก่น 8 (KK8) โคราช 6 (KR6) บุรรี มั ย์ 1
(BR1) บุรีรัมย์ (BR2) และขอนแก่น 2 (KK2) เอเจ เทคโนโลยี (AJT) และ
ทิพยนารายณ์ (TPN)
			 มูลค่ารายการ
: 782.75 ล้านบาท 
			 วันทีเ่ กิดรายการ
: 3 โครงการโคราช 8 (KR8) โครงการโคราช 5 (KR5) โครงการขอนแก่น 3 (KK3)
โครงการขอนแก่น 4 (KK4) ผ่านการอนุมตั มิ ติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/
2555 เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2555 โครงการขอนแก่น 5 (KK5) โครงการโคราช 9
(KR9) และโครงการขอนแก่น 8 (KK8) ผ่านการอนุมัติมติคณะกรรมการตรวจ
สอบครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555โครงการโคราช 6 (KR6)
โครงการบุรรี มั ย์ 1 (BR1) โครงการบุรรี มั ย์ (BR2) และ โครงการขอนแก่น 2
(KK2) ผ่านการอนุมตั มิ ติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 10/2555 เมือ่ วันที่ 8
สิงหาคม 2555 โครงการเอเจ เทคโนโลยี (AJT) และโครงการทิพยนารายณ์
(TPN) ) ผ่านการเห็นชอบในหลักการเตรียมการว่าจ้างงานรับเหมาจากคณะ
กรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 12/2555 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2555
					 3 ใบสัง่ ซือ้ (Purchase Order) ทีผ่ า่ นการอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขที 
่
PO5503010 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR8) 
PO5503011 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR5) 
PO5503012 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK3) 
PO5503013 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK4) 
PO5505006 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK5)
PO5505007 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR9) 
PO5505008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK8) 
PO5508010 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR6)
PO5508011 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (สำหรับโครงการ BR1)
PO5508012 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (สำหรับโครงการ BR2)
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			 นโยบายราคา

:

			 ความจำเป็นและ
			 ความสมเหตุสมผล

:

2. ลักษณะของรายการระหว่างกัน :

			 มูลค่ารายการ

:

PO5508013 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK2)
PO5510003 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ AJT) และ
PO5510006 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ TPN)
สำหรับโครงการ โคราช 8 (KR8) โคราช 5 (KR5) ขอนแก่น 3 (KK3) และขอนแก่น
4 (KK4) ขอนแก่น 5 (KK5) โคราช 9 (KR9) และ ขอนแก่น 8 (KK8) SPC ทำการ
ประกาศเรียกประกวดผ่านทาง Website ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เป็นทีร่ กู้ นั โดยสาธารณะ
และราคาการจ้างเหมาก่อสร้างโซล่าฟาร์ม มีการเสนอราคาเป็นทีเ่ ปิดเผย โดยจะต้องมี
การเปรียบเทียบราคาจากผู้ประมูลเสนองานทั้งในด้านเทคนิคและด้านราคาอย่างน้อย
2 ราย เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านระบบจัดจ้างงาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม แต่สำหรับโคราช 3 (KR3) โคราช 4 (KR4) โคราช 7
(KR7) โคราช 8 (KR8) โคราช 5 (KR5) ขอนแก่น 3 (KK3) และ ขอนแก่น 4
(KK4) มีเพียงบริษทั เจเพ็น จำกัด บริษทั เดียวทีเ่ ข้าประมูล โดยเสนอราคาต่อหน่วย
เป็นราคาเดียวกับโครงการทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ดคี ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการว่า
จ้างสำหรับโครงการต่อๆ ไป ควรเพิ่มวิธีการในการจัดหาผู้รับเหมาช่วงรายใหม่เพิ่ม
ขึ้น โดยเปิดกว้างข้อมูลให้ทั่วถึงผู้รับเหมารายอื่นๆ ได้รับทราบด้วยวิธีอื่นนอกเหนือ
จากการเปิดประมูลใน website ของ SPC เท่านัน้ เพือ่ ให้สามารถคัดเลือกผูร้ บั เหมา
ช่วงรายอืน่ ทีเ่ หมาะสมเพิม่ ขึน้ ต่อไป ดังนัน้ สำหรับโครงการขอนแก่น 5 (KK5) โคราช
9 (KR9) ขอนแก่น 8 (KK8) เอเจ เทคโนโลยี (AJT) และทิพยนารายณ์ (TPN) ได้
เพิ่มวิธีการในการจัดหาผู้รับเหมาช่วงรายใหม่เพิ่มขึ้น และเปิดกว้างข้อมูลให้ทั่วถึง
ผู้รับเหมารายอื่นๆ ได้มากขึ้นโดยขยายระยะเวลาประกาศเรียกประกวดงานออกแบบ
และจ้างเหมาช่วง (Sub-contractor) ก่อสร้างโซล่า ฟาร์ม ผ่านทาง website ของ
SPC จาก 30 วันเป็น 45 วัน และส่ง email เชิญผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างรายอื่นๆ
มาร่วมฟังคำชีแ้ จงการว่าจ้าง โดยมีผเู้ สนอราคาให้เปรียบเทียบ 2 ราย ส่วนโครงการ
โคราช 6 (KR6) บุรรี มั ย์ 1 (BR1) บุรรี มั ย์ (BR2) และ ขอนแก่น 2 (KK2) ได้ขยาย
ระยะเวลาประกาศเรียกประกวดงานออกแบบและจ้างเหมาช่วง (Sub-contractor)
ก่อสร้างโซล่า ฟาร์ม ผ่านทาง website ของ SPC จาก 30 วันเป็น 60 วัน และ
ส่ง email เชิญผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างรายอื่นๆ มาร่วมฟังคำชี้แจงการว่าจ้าง โดยมี
ผูเ้ สนอราคาให้เปรียบเทียบ 2 ราย
เนือ่ งจากผูบ้ ริหารบริษทั เจเพ็น จำกัด มีผลงาน และประสบการณ์ทางด้านการติดตัง้
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ SPC มาหลายโครงการแล้ว โดยการคัดเลือก
ผู้รับเหมาช่วงนั้น ได้ผ่านการประเมินและต่อรองราคาการว่าจ้างจากคณะกรรมการ
ประเมิน และให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เห็นสมควรทีจ่ ะว่าจ้างบริษทั เจเพ็น
จำกัด เป็นผูร้ บั เหมาช่วง
รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง
SPC มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เจเพ็น จำกัด เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ โคราช 8 (KR8) โคราช 5 (KR5) ขอนแก่น 3 (KK3)
ขอนแก่น 4 (KK4) ขอนแก่น 5 (KK5) โคราช 9 (KR9) และขอนแก่น 8 (KK8) 
176.23 ล้านบาท 
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			 วันทีเ่ กิดรายการ

:

					

			 นโยบายราคา

:

			 ความจำเป็นและ
			 ความสมเหตุสมผล

:

3. ลักษณะของรายการระหว่างกัน :

มูลค่ารายการ
วันทีเ่ กิดรายการ

:
:

					

052

โครงการโคราช 8 (KR8) โคราช 5 (KR5) ขอนแก่น 3 (KK3) และขอนแก่น 4
(KK4) ผ่านการอนุมัติมติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2555 โครงการขอนแก่น 5 (KK5) โคราช 9 (KR9) และขอนแก่น 8
(KK8) ผ่านการอนุมตั มิ ติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 30
เมษายน 2555 พร้อมกันกับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งแก้ไข
สัญญาเพิ่มเติมสำหรับการสั่งซื้อสินค้าโครงเหล็กยึดแผงรวมกับสัญญาการว่าจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว 
3 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ เลขที่
PO5503017 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR8) PO5503018
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR5) PO5503019 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK3) PO5503020 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555
(สำหรับโครงการ KK4) PO5504012 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (สำหรับ
โครงการ KK5) และ PO5504024 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (สำหรับ
โครงการ KR9) และ PO5504036 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (สำหรับ
โครงการ KK8)
โครงการโคราช 5 (KR5) โคราช 8 (KR8) ขอนแก่น 3 (KK3) ขอนแก่น 4 (KK4)
ขอนแก่น 5 (KK5) โคราช 9 (KR9) และขอนแก่น 8 (KK8) ได้ทำสัญญาเพิม่ เติม
จากสัญญาการจ้างเหมาช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้า โซล่าฟาร์ม เพื่อซื้อโครงเหล็กยึดแผง
โดยราคาที่ซื้อเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด และเท่ากับที่ SPC เคยซื้อจากผู้ขาย
รายเดิม 
เนือ่ งจากโครงการโคราช 5 (KR5) โคราช 8 (KR8) ขอนแก่น 3 (KK3) ขอนแก่น 4 
(KK4) ขอนแก่น 5 (KK5) โคราช 9 (KR9) และขอนแก่น 8 (KK8) ได้กำหนดช่วง
เวลาก่อสร้างโซล่าฟาร์มให้แล้วเสร็จ และสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ (COD) ให้
เร็วขึน้ กว่ากำหนดเดิม จึงต้องควบคุมบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนทีก่ ำหนด
ซึ่งโครงเหล็กยึดแผง 1 ชุด จะมีชิ้นส่วนในการประกอบหลายส่วน ดังนั้นเพื่อความ
คล่ อ งตัวในการบริห ารจัดการ และป้อ งกันปัญหาการที่ ผู้ขายโครงเหล็ก ยึดแผง
จัดส่งให้ไม่ทันตามกำหนด จึงให้บริษัท เจเพ็น จำกัด ทำหน้าที่บริหารงานรับสินค้า
โครงเหล็กยึดแผงแทน โดยการแก้ไขสัญญาการจ้างเหมาให้รวมการซือ้ สินค้าดังกล่าว
เพิม่ เติมจากบริษทั เจเพ็น จำกัด
ต้นทุนงาน Operation, Maintenance & Monitoring (O&MM)
เกิดจากการว่าจ้างงาน O&MM โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่ โครงการโคราช 1
(KR1) สกลนคร 1 (SN1) นครพนม 1 (NP1) โคราช 2 (KR2) เลย 1 (LO1)
ขอนแก่น 1 (KK1) โคราช 3 (KR3) โคราช 4 (KR4) และ โคราช 7 (KR7)
37.91 ล้านบาท 
3 โคราช 3 (KR3) โคราช 4 (KR4) และ โคราช 7 (KR7) ผ่านการอนุมัติมติ
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2555
3 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ เลขที่
PO5503002 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR1) PO5503003
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ SN1) PO5503004 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ NP1) PO5503005 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555
(สำหรับโครงการ KR2) PO5503006 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 (สำหรับ
โครงการ LO1) PO5504049 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 (สำหรับโครงการ
3
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			 นโยบายราคา

:

			 ความจำเป็นและ
			 ความสมเหตุสมผล

:

4. ลักษณะของรายการระหว่างกัน :

		

มูลค่ารายการ
วันทีเ่ กิดรายการ

:
:

					

			 นโยบายราคา
			 ความจำเป็นและ
			 ความสมเหตุสมผล

:
:

KK1) PO5505013 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR3)
PO5505023 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR4) และ
PO5505024 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR7)
ทำการประกาศเรียกประกวดผ่านทาง Website ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้กันโดย
สาธารณะ และราคาการว่าจ้างงาน O&MM โรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม มีการเสนอราคาเป็น
ที่เปิดเผย โดยจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ประมูลเสนองานทั้งในด้านเทคนิค
และด้านราคาอย่างน้อย 2 ราย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านระบบจัดจ้างงาน 
เนือ่ งจาก เจเพ็นผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อกำหนด และขอบเขตของงานทีร่ ะบุใน
TOR และ Operation and Maintenance Agreement ที่ได้รับรองจากบริษัท
วิศวกรอิสระ(Mott MacDonald Thailand) รวมถึงเจเพ็นยังมีประสบการณ์ดา้ นการ
ปฏิบตั กิ าร การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม และมีความพร้อม
ด้านบุคคลากร ที่พร้อมสามารถจะเริ่มทำงานได้ทันที นอกจากนี้ยังมีความจำเป็น
เร่งด่วนของงานทีต่ อ้ งดำเนินงาน O&MM ให้แล้วเสร็จตามแผนงานทีก่ ำหนดไว้ และ
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
เกิดจากรายการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสกลนคร 1 

(SN1) โคราช 2 (KR2) เลย 1 (LO1) ขอนแก่น 1 (KK1) โคราช 3 (KR3) โคราช 4
(KR4) โคราช 7 (KR7) โคราช 8 (KR8) โคราช 5 (KR5) ขอนแก่น 3 (KK3)
ขอนแก่น 4 (KK4) ขอนแก่น 5 (KK5) โคราช 9 (KR9) ขอนแก่น 8 (KK8) โคราช
6 (KR06) เอเจ เทคโนโลยี (AJT) และ ทิพยนารายณ์ (TPN)
73.96 ล้านบาท 
3 โครงการโคราช 8 (KR8) โครงการโคราช 5 (KR5) โครงการขอนแก่น 3 (KK3)
โครงการขอนแก่น 4 (KK4) ผ่านการอนุมตั มิ ติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/
2555 เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2555 โครงการขอนแก่น 5 (KK5) โคราช9(KR9)
และขอนแก่น 8 (KK8) ผ่านการอนุมัติมติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/
2555 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2555 
3 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ เลขที่
PO5503010 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR8) PO5503011
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR5) PO5503012 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK3) PO5503013 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555
(สำหรับโครงการ KK4) PO5505006 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (สำหรับ
โครงการ KK5) PO5505007 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (สำหรับโครงการ
KR9) PO5505008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK8)
PO5508010 ลงวั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2555 (สำหรั บ โครงการ KR6)
PO5510003 ลงวั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2555 (สำหรั บ โครงการ AJT) และ
PO5510006 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ TPN)
ชีแ้ จงตามข้อ 1
ชีแ้ จงตามข้อ 1 
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5. ลักษณะของรายการระหว่างกัน : เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
เกิดจากรายการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโคราช 6 (KR6)
บุรรี มั ย์ 1 (BR1) บุรรี มั ย์ (BR2) ขอนแก่น 2 (KK2) บุรรี มั ย์ 3 (BR03) ขอนแก่น 7
(KK07) หนองคาย 1 (NK01) นครพนม 2 (NP02) นครพนม 3 (NP03) สกลนคร
2 (SN02) สุรนิ ทร์ 3 (SR03) และ อุดรธานี 1 (UD01)
		
มูลค่ารายการ
: 231.99 ล้านบาท 
		
วันทีเ่ กิดรายการ
: 3 โครงการโคราช 6 (KR6) บุรรี มั ย์ 1 (BR1) บุรรี มั ย์ (BR2) และ ขอนแก่น 2
(KK2) ผ่านการอนุมตั มิ ติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 10/2555 เมือ่ วันที่ 8
สิงหาคม 2555 บุรรี มั ย์ 3 (BR03) ขอนแก่น 7 (KK07) หนองคาย 1 (NK01)
นครพนม 2 (NP02) นครพนม 3 (NP03) สกลนคร 2 (SN02) สุรินทร์ 3
(SR03) และ อุดรธานี 1 (UD01) ผ่านการเห็นชอบในหลักการเตรียมการ
ว่าจ้างงานรับเหมาจากคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2555
					 3 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ เลขที่
PO5508010 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (สำหรับโครงการ KR6)
PO5508011 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (สำหรับโครงการ BR1)
PO5508012 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (สำหรับโครงการ BR2)
PO5508013 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK2)
PO5510019 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ NK01)
PO5510020 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ UD01)
PO5510021 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ KK07)
PO5510022 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ BR03)
PO5510023 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ SN02)
PO5510024 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ NP02)
PO5510025 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ NP03) และ
PO5510026 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 (สำหรับโครงการ SR03)
			 นโยบายราคา
: ชีแ้ จงตามข้อ 1
ความจำเป็นและ
: ชีแ้ จงตามข้อ 1
			 ความสมเหตุสมผล
			 ความเห็นของ
: จากรายการทีเ่ กีย่ วโยงข้างต้น เห็นว่ารายการระหว่างบริษทั SPCG และ บริษทั ย่อย ที่
			 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำกับบริษทั เจเพ็น จำกัด ซึง่ เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันนัน้ ดำเนินการไปเพือ่ ให้บริษทั
บรรลุเป้าหมายของธุรกิจหลัก กล่าวคือ การพัฒนาโซล่าฟาร์มให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามสัญญาที่มี โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรกำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งมีเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม ซึ่งดีกว่าผู้เสนอราคา
อื่นจากภายนอก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจในการดำเนินการของฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ฝ่ายจัดการของบริษัททำการสรุปข้อมูลการคัดสรรผู้ขาย
หรือผู้รับเหมาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการได้
มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน โดยจะเข้า
พิจารณาและให้ความเห็นในการทำรายการกับบริษัท เจเพ็น จำกัดทุกรายการและ
รายการเกี่ยวโยงอื่นๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อม
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สรุปมติอนุมัติเลือกสรรการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นขั้นสุดท้าย และพร้อมนำส่งรายงานที่เกี่ยวโยงกันพร้อมกับงบการเงินประจำ
ไตรมาสให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทุกครัง้

054

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

รอบปี 2555 รอบปี 2554
สิ้นสุด ณ วันที่ สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

มูลค่ารายการ (พันบาท)

ความจำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

ในปี 2554 และ 2555 SPC ได้ทำการ
ประกวดราคางานออกแบบและจ้างเหมา
เป็นบริษทั
และถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 0.18
ผูอ้ อกแบบและรับเหมาโครงการก่อสร้าง
ช่วง ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
รับเหมาก่อสร้าง
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั
แสงอาทิตย์ ของ บริษทั ย่อย
โรงไฟฟ้าพลังงาน
3 เป็นหนึง่ ในกลุม
่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
(รวมสัญญาจ้างออกแบบและส่วนเพิม่ เติม)
โดย SPC ได้ ทำการประกวดราคาผ่าน
แสงอาทิตย์
บริษทั ฯ
ระบบ อินเตอร์เน็ท บริษทั เจเพ็น จำกัด
				 3 ถือหุน้ ร้อยละ10.0 ใน
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเนือ่ งจาก 
บริษทั เจเพ็น จำกัด
(1) บริษทั เจเพ็น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
			
2. นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ
(2) ผูบ้ ริหารบริษทั เจเพ็น จำกัด
				 3 เป็นน้องสาวของคุณจิราคม ปทุมานนท์ 				 มีผลงาน และประสบการณ์ทางด้าน		
				 3 ถือหุน้ ร้อยละ70.0 ในบริษทั
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มากว่า
เจเพ็น จำกัด
30 ปี
ทัง้ นี้ คุณวันดี กุญชรยาคงและผู้
(3) มีบคุ คลากรและทีมงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เกีย่ วข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
					 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มิได้เป็น
ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจควบคุม
ผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือผูร้ บั ประโยชน์ทอด
					 สุดท้าย (beneficial owner) ในบริษทั
					 เจเพ็น จำกัด หรือได้รบั ประโยชน์อนื่ ใด
จากการทำรายการระหว่าง บริษทั หรือ
บริษทั ย่อยกับบริษทั เจเพ็น จำกัด 				

1. บริษทั เจเพ็น 1. นายจิราคม ปทุมานนท์
SPC ได้มกี ารทำสัญญากับบริษทั เจเพ็น
		 จำกัด (เจเพ็น)		 3 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั ฯ จำกัด โดยให้ บริษทั เจเพ็น จำกัด เป็น

บุคคล/
นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

				

บริษทั ฯ SPC และบริษทั ย่อยของ SPC มีรายการธุรกิจทีส่ ำคัญกับ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยบริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันของ SPCG และบริษทั ย่อย ตาม
งบการเงินรวมสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทัง้ เปิดเผยเพิม่ เติม รายการระหว่างกันในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของ SPC เพือ่ เปรียบเทียบดังนี้

1. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]
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บุคคล/
นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการขาย
วัสดุอปุ กรณ์ในการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่
บริษทั เจเพ็น จำกัด

5. รายได้จากการขายวัสดุอปุ กรณ์

รายการดังกล่าวเป็นค่าก่อสร้างค้างจ่าย
ตามเงือ่ นไขในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ SPC
(EPC&OMM)

4. เจ้าหนีค้ า่ ก่อสร้าง

รายการดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าจ้างรับเหมางานก่อสร้างโซล่าฟาร์ม

3. เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ บั เหมา

รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรูต้ น้ ทุน
งานระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากการว่าจ้าง บริษทั เจเพ็น จำกัด

2. ต้นทุนงาน OMM

รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรูต้ น้ ทุน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากการว่าจ้าง บริษทั เจเพ็น จำกัด

1. มูลค่ารายจ่ายฝ่ายทุน

ลักษณะรายการ

				

60

73,963

231,985

37,909

98,871

483

34,627

23,449

3,333

275,558

รอบปี 2555 รอบปี 2554
สิ้นสุด ณ วันที่ สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

มูลค่ารายการ (พันบาท)

1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นไข
สัญญาออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้าง
ระหว่างบริษทั เจเพ็น จำกัด กับ SPC
2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นสัญญา
จ้างบริการ งานปฏิบตั กิ าร งานบำรุง
รักษา และงานประมวลผล
3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเงินจ่ายดังกล่าวเป็นไป
ตามเงือ่ นไขสัญญาออกแบบและ
จ้างเหมาก่อสร้างระหว่างบริษทั เจเพ็น 
จำกัด กับ SPC
4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นไข
สัญญาออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้าง
ระหว่างบริษทั เจเพ็น จำกัด กับ SPC
5. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงือ่ นไข
สัญญาออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้าง
ระหว่างบริษทั เจเพ็น จำกัด กับ SPC

ความจำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

1. บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่าง SPA กับ SPCG เป็น

ลักษณะรายการ
50,000

-

รอบปี 2555 รอบปี 2554
สิ้นสุด ณ วันที่ สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

มูลค่ารายการ (พันบาท)

1. รายการดังกล่าวเป็นการให้เงินกูย้ มื แก่
บริษทั ย่อยของบริษทั ร่วม เป็นไปตาม
เงือ่ นไขทางการค้าในการให้กยู้ มื ปกติ
รายได้ดอกเบีย้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อย
เป็นจำนวนเงิน 4.46 ล้านบาท
(พ.ศ.2554 :1.65 ล้านบาท) เงินให้กู้
ครบกำหนดชำระคืนเมือ่ ทวงถาม บริษทั
ไม่มกี ารตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สำหรับเงินให้กแู้ ก่บริษทั ร่วมทัง้
ในปีพ.ศ. 2554และพ.ศ. 2555

ความจำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นรายการทีเ่ ป็นไปเพือ่ การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ฯ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป ในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length
Basis) และไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

เป็นบริษทั ร่วม ซึง่ บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด รายการทีเ่ กิดขึน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ60 แต่ไม่มี
1. เงินกูย้ มื ระยะสัน้
อำนาจควบคุม อีกทัง้ ไม่มบี คุ คลทีเ่ กีย่ ว
SPCG ได้ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่ SPA
โยงกันของ SPCG เข้าเป็นผูบ้ ริหารหรือ
เพือ่ ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน SPA บริษทั SPA
พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มจำนวน 2 แห่ง
				 ดำเนินธุรกิจ โซล่าฟาร์ม โดยมีบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั เอเจ เทคโนโลยี จำกัดและ
2 แห่ง ได้แก่ บริษทั เอเจ เทคโนโลยี
บริษทั ทิพยนารายณ์ จำกัด ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่
จำกัด และ บริษทั ทิพยนารายณ์ จำกัด
จังหวัดลพบุรี
เงินให้กแู้ ก่ บริษทั ดังกล่าว มีอตั รา
ดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.5 และมี
กำหนดวันจ่ายชำระคืนเมือ่ ทวงถาม

2. บริษทั โซล่า
เพาเวอร์
แอสเซ็ท จำกัด
(SPA)

บุคคล/
นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
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2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษทั ฯได้มกี ารพิจารณาและอนุมตั ติ ามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ซึง่ ในอนาคต หากมี
การทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้น จะต้องมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสัง่ หรือข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มี
สิทธิเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้
ทัง้ นี้ ในอดีต บริษทั ฯได้จดั จ้างผูร้ บั เหมาช่วงในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั ฯ คือ บริษทั เจเพ็น
จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกับกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ตามทีเ่ ปิดเผยในข้อ 10.1 อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯได้ให้ความสำคัญ
ต่อระบบการจัดซือ้ จัดจ้างโดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ เป็นหลัก ทัง้ นีร้ ะบบการจัดซือ้ จัดจ้างของบริษทั ฯ และ SPCG มีพฒ
ั นาการ
ทีส่ ำคัญดังนี้
		 3 เมื่อกลางปี 2553 SPCG ได้เริ่มพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปในคู่มือ
ดังกล่าวด้วย 
		 3 ในวันที่ 2 มกราคม 2554 SPCG และ SPC ได้เริม่ ใช้คมู่ อื การปฏิบตั งิ านดังกล่าว โดยในส่วนของการจัดจ้างผูร้ บั เหมาช่วงนัน้
SPC ได้ดำเนินการให้มกี ารประกวดราคา งานออกแบบ และจ้างเหมาช่วงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
		 3 ภายหลังจากที่ SPCG ได้ดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทางอ้อมผ่าน STEEL ใน วันที่ 28 มีนาคม 2554
บริษทั ฯ ได้ดำเนินการประกวดราคา งานออกแบบ และจ้างเหมาช่วงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษทั ฯ ทุกโครงการ
ผ่าน website ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดจ้างผูร้ บั เหมาช่วงมากขึน้ โดยรายละเอียด และขัน้ ตอนการประกวดราคา งาน
ออกแบบ และจ้างเหมาช่วงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น เป็นไปตามข้อ 2.1 นโยบายการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับ
เหมาช่วง 
		 3 ณ วันที่ 5 กันยายน 2554 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2554 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 15/2554 ได้อนุมตั คิ มู่ อื การปฏิบตั งิ าน ของบริษทั ฯ และอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เพือ่ ให้นโยบาย
ของกลุ่มบริษัทฯ มีความชัดเจน และสอดคล้องกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ SPC ดังกล่าวได้มีการระบุถึงรายละเอียด
นโยบาย และขัน้ ตอนการคัดเลือกผูร้ บั เหมาช่วงด้วย (ดูรายละเอียดในข้อ 2.1 นโยบายการและขัน้ ตอนการคัดเลือกผูร้ บั เหมาช่วงและข้อ 3
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต) 
2.1 นโยบายการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง
บริษัทฯ และ SPC ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงโดยมุ่งเน้นความโปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นไป
ตามปกติธรุ กิจ โดยบริษทั ฯ จะถือปฏิบตั ติ ามหลักการและนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในโครงการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดในอนาคต โดย
หลักการและนโยบายการจัดจ้างผูร้ บั เหมาช่วงของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. การจัดจ้างงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ มีการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาช่วงมีการแข่งขันกันอย่าง
เปิดเผยและโปร่งใส โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายละเอียดข้อมูลการประมูลงานออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้าง (“TOR”) ที่หน้าเวปไซด์ของ
บริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนกำหนดยืน่ ซองจากผูร้ บั เหมาช่วงเพือ่ ประกวดงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. บริษทั ฯ ต้องดำเนินการจัดจ้างให้เกิดผลดีตอ่ บริษทั ฯ มากทีส่ ดุ โดยคำนึงถึงว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด ในราคา และคุณภาพที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิการพิจารณาราคาโดยระบุ
รายละเอียดต่างๆ ให้ผสู้ นใจประมูลทราบใน TOR 
3. การจัดจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนจากคณะกรรมการที่จัดตั้งเพื่อ
ประเมินและต่อรองราคาผูร้ บั เหมาช่วง ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม ของ
SPC โดยถ้าผูร้ บั เหมาช่วงเป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง และเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดำเนินการทุกครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธรุ กิจ 
4. การว่าจ้างงานรับเหมาช่วงจะต้องจัดทำสัญญาจ้างเหมาที่ผ่านการสอบทานจากที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลผู้มีความ
เชีย่ วชาญ เพือ่ พิจารณาถึงความได้เปรียบ/เสียเปรียบทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างเหมาะสม (ยกเว้นเนือ้ หาสัญญาไม่ตา่ งจากสัญญาเดิมทีเ่ คยผ่านการ
สอบทานจากทีป่ รึกษากฎหมายแล้ว อย่างเป็นสาระสำคัญ)
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5. แบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างหน้าทีก่ ารลงนามทำสัญญาจ้างเหมาว่าจ้าง การตรวจรับงาน และการบันทึกบัญชีออกจากกัน โดย
5.1 สัญญาจ้างเหมาจะได้รบั การลงนามโดยผูบ้ ริหารทีม่ อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ 
5.2 สำหรับการตรวจนับงาน ฝ่ายวิศวกรรมของบริษทั ฯ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ โดยจะดำเนินการตรวจสอบงานทีส่ ร้างเสร็จจริง
และจัดทำรายงานการก่อสร้างทุกๆเดือน
5.3 สำหรับการบันทึกบัญชี ฝ่ายบัญชีจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบโดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และดำเนินการบันทึก
บัญชี
6. กำหนดนโยบายการจัดจ้าง การทำสัญญาว่าจ้าง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ
หน่วยงานฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชี และฝ่ายจัดซือ้ เป็นต้น โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว และเงือ่ นไขของสัญญา
อย่างเคร่งครัด 
7. การตรวจรับงานทีว่ า่ จ้าง จะต้องมีการตรวจสอบว่า คุณภาพงาน และความสำเร็จของงานเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
หรือไม่

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องเป็นรายการทีเ่ ป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ
ทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างไม่
เป็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการ
กำหนดราคาและเงือ่ นไขการทำรายการว่า เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก โดย
ผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั กิ ารทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาเสร็จสิน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะอนุมตั ริ ายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯเป็นผูอ้ นุมตั อิ กี ครัง้ หนึง่  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนีบ้ ริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
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หมายเหตุ 1)
X = ประธานกรรมการ
I =  กรรมการบริษทั
II = กรรมการบริหาร
III = กรรมการตรวจสอบ
V = ผูบ้ ริหาร

นางสาววันดี กุญชรยาคง
นายประสิทธิ์ อุน่ วรวงศ์
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นายเควิน จีราด พาเนล
นายจิราคม ปทุมานนท์
นายวิทรู   มโนมัยกุล
นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย์
ผศ. พิเศษ ดร. ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
นายชัยวัฒน์ ตัง้ สุวรรณพานิช
นายพรชัย  พรนิวฒ
ั น์ชยั
นางประคอง  กุญชรยาคง
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
นายสุทปี ธรรมรุจี
นางบุญทิวา  ด่านศมสถิต
นางสาวสุวพร ศิรคิ ณ
ุ
นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ
นายธมภน ศุภจันทร์ประภา
นายกฤษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
นายสมชัย  วงศ์รตั นวิจติ ร
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หมายเหตุ 2) 
บริษทั ย่อย
1. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
2. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
3.บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด
4. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
5. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1)จำกัด
6. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
7. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด
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ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผูบ้ ริหารและผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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8. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
9. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด
10. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
11. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
12. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
13. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด
14. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด
15. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด
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16. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด
17. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด
18. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด
19. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด
20. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด
21. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำกัด
22. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด
23. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด

I

X,V X,V

บริษัทย่อย
11 12 13

I

X,V

20

22

I

I

X,V X,V
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I

หมายเหตุ 2)
บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
24. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด
25. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด
26. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
27. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด
28. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด
29. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรรี มั ย์ 1) จำกัด
30. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรรี มั ย์ 3) จำกัด

I

X,V
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หมายเหตุ 1)
X = ประธานกรรมการ
I = กรรมการบริษทั
II = กรรมการบริหาร
III = กรรมการตรวจสอบ
V = ผูบ้ ริหาร

I

I

I
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X,V X,V X,V

25

X,V

24

X,V
I,V
I,V
I
I
I
III
III
III
V
V
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นางสาววันดี กุญชรยาคง
นายประสิทธิ์ อุน่ วรวงศ์
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นายเควิน จีราด พาเนล
นายจิราคม ปทุมานนท์
นายวิทรู   มโนมัยกุล
นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย์
ผศ. พิเศษ ดร. ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
นายชัยวัฒน์ ตัง้ สุวรรณพานิช
นายพรชัย  พรนิวฒ
ั น์ชยั
นางประคอง  กุญชรยาคง
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
นายสุทปี ธรรมรุจี
นางบุญทิวา  ด่านศมสถิต
นางสาวสุวพร ศิรคิ ณ
ุ
นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ
นายธมภน ศุภจันทร์ประภา
นายกฤษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
นายสมชัย  วงศ์รตั นวิจติ ร

บริษัท
SPCG

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผูบ้ ริหารและผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

I

X,V

28

30

I

I

I

X,V X,V
I

X,V

บริษัทย่อย
31 32 33

I

X,V

34

36

I

I

X,V

37

I

I,V

X,V

I

39

I

I

38

I,V

I

I

40
I

I

I,V

I,V

I,V

I

I

38. บริษทั เอ เจ เทคโนโลยีจำกัด
39. บริษทั ทิพยนารายณ์ จำกัด
40. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
41. บริษทั เอ็นเนเกท(ประเทศไทย) จำกัด*
42. บริษทั แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จำกัด 
43. บริษทั ดาทรอนไทย จำกัด
44. บริษทั ทองหล่อโฮมออฟฟิศ จำกัด
45. บริษทั สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ แมนเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด

I

I,V

   JV*
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
41 42 43 44 45

										

I

X,V X,V
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31. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด
32. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 1) จำกัด
33. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 2) จำกัด
34. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรนิ ทร์ 3) จำกัด
35. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด 
36. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด
37. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด

I

X,V X,V
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน
1 งบการเงิน

1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สำหรับงบการเงินรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5369
บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จำกัด
สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5369
บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จำกัด
สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
นาง อุณากร พฤฒิธาดา 
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3257
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นสำหรับงบการเงินรอบปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้
รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นสำหรับงบการเงินรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุให้เชือ่ ว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถกู ต้องตามทีค่ วรในสาระ
สำคัญตามหลักบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นสำหรับงบการเงินรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขว่า งบการเงินรวมของบริษทั เอสพีซจี ี จำกัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย และของ
เฉพาะของบริษทั เอสพีซจี ี จำกัด(มหาชน) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการ
ดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
งบดุล – ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายการ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า และลูกหนีอ้ นื่ ๆ – สุทธิ
มูลค่างานเสร็จทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บ – สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
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งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม*) (งบการเงินรวม*)
ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ**

10.9
31.8
10.6

6.7
19.5
6.5

1.5
57.6
0.0

20.3
2.4
76.0

12.4
1.5
46.6

0.3
0.9
60.3

0.1
4.1
0.0
0.0
4.2

10.5
60.8
0
87.5
1.5
5.5
165.8

0.4
2.3
3.3
0.0
0.2
6.2

413.4
171.8
0.0
0.0
29.5
109.3
724.0

7.9
3.3
0.6
2.1
13.9

337.3
584.4
0
50.0
54.9
268.8
1,295.4

2.6
4.5
0.4
0.4
2.0
9.9
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รายการ

งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม*) (งบการเงินรวม*)
ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ**

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน										
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้า
97.8
3.6
108.0
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
1,263.5 90.4 2,334.5 87.6
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
81.1
49.7
66.5
4.7
63.6
2.4 4,070.9 78.2 11,147.9
สินทรัพย์ระหว่างทาง
206.4
3.9
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – สุทธิ
0.3
0.2
0.1
0.0
0.8
0.0
5.2
ค่าความนิยม
11.3
0.2
11.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
4.8
3.0
7.0
0.5
1.1
0.0
120.9
2.3
160.6
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้ำประกัน
และจำกัดใช้
66.9
1.3
293.3
ค่ารับประกันเครือ่ งไฟรอตัดจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
0.9
0.5
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
87.1
53.4
1,337.0 95.7 2,497.1 93.7 4,477.2 86.1 11,726.3
รวมสินทรัพย์
163.1 100.0
1,397.3 100.0 2,662.9 100.0 5,201.2 100.0 13,021.7
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
27.4
1.0
493.2
9.5 1,197.9
เจ้าหนีก้ ารค้า
37.4
22.9
49.6
3.5
75.0
2.9
880.0 16.9 2,033.7
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี
		
2.3
1.4
245.1
4.7
725.6
ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปี
		
1.8
1.0
3.1
0.1
2.6
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
6.2
0.1
0.4
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
5.5
3.4
เงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานทีเ่ สร็จ
3.9
2.4
เงินมัดจำรับค่าสินค้า
6.8
4.2
อืน่ ๆ
2.7
1.7
1.0
0.1
3.1
0.1
11.3
0.2
86.2
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
60.4
37.0
50.6
3.6
105.5
4.0 1,638.9 31.5 4,046.4
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงาน
งินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-สุทธิในหนึง่ ปี

-

5.3

-

3.2

0.7

0.1

-

-

0.8

0.0

-

-

3.7

0.1

2,221.8 42.7

4.6

0.9
85.7
0.0
0.0
1.2
2.2
90.0
100.0

9.2
15.6
5.6
0.0
0.0
0.7
31.1
0.0

6,241.7 48.0
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รายการ

งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม*) (งบการเงินรวม*)
ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ**

หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน – สุทธิ
4.3
หุน้ สามัญในบริษทั ย่อยรอซือ้ คืน
หุน้ สามัญในบริษทั ย่อยทีม่ สี ทิ ธิเลือกขายคืน
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
9.6
รวมหนีส้ นิ
70.0
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนจดทะเบียน***
หุน้ สามัญ 840,000,000 หุน้  
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้  
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
500.0
หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว***
หุน้ สามัญ 560,000,000 หุน้  
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้  
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 50,000,000 หุน้  
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
50.0
หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้  
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จากการรวมธุรกิจ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
25.9
กำไรสะสม – จัดสรรแล้ว 
สำรองตามกฎหมาย
5.4
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
11.8
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
93.1
ส่วนได้เสียไม่มอี ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
93.1
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
163.1
หมายเหตุ
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2.6
5.8
42.8

0.7
51.3

0.1
3.7

0.8
106.3

0.0
4.0

7.1
86.5
98.7
2,417.8
4,056.7

0.1
3.6
46.5
78.0

-

840.0

-

840.0

-

840.0

-

0.0

-

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560.0

21.0

-

500.0

35.8

-

-

500.0

-

0.0

-

30.6

0.0

16.0

826.9

3.3
7.3
57.2
100.0

59.2

1,989.7

74.7

5.4
0.4
13.7
1.0
1,346.0 96.3
1,346.0 96.3
1,397.3 100.0

5.4
1.5
2,556.6
2,556.6
2,662.9

0.2
0.1
96.0
96.0
100.0

3.6
65.3
101.6
6,416.8
10,463.2

0.0
1.3
49.3
80.4

-

840.0

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

560.0

4.3

9.6

0.0

0.0

-

-

-

-

89.0
-

1.7
-

89.0
1,162.8

0.7
8.9

(16.6) (0.3)
22.8
572.4 11.0 1,834.6
572.1 11.0
723.9
1,144.5 22.0 2,558.5
5,201.2 100.0 13,021.7

0.2
14.1
5.6
19.6
100.0

* บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทางอ้อมผ่านบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2554 และเริม่ จัดทำงบการเงินรวม ในวัน
ดังกล่าวเป็นต้นมา 
** ร้อยละของสินทรัพย์รวม
*** บริษทั ฯได้มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เป็น 500 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในปี 2553 เพือ่ รองรับ
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทางอ้อมของ SPC ผ่านบริษทั ฯ นอกจากนีใ้ นไตรมาสที่ 3 ปี 2554 บริษทั ฯ ได้มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกเป็น
840 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯให้แก่ประชาชน และออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพือ่ เสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมและประชาชน 
**** งบการเงินรวมสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทีน่ ำมาเปรียบเทียบกับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นงบการเงินรวมของ SPCG และ
บริษทั ย่อยของ SPCG ทัง้ นี้ การเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีวา่ ด้วยการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover)
หรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัยพ์ฯ ทางอ้อม

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายการ

		

งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
งบตรวจสอบ-สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม***) (งบการเงินรวม*)
ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ**

รายได้
รายได้จากการขาย
311.40 98.50 324.40 97.53 68.80 74.62 578.60 98.69 1,214.30 95.21
อืน่ ๆ
4.80
1.50
8.20 2.47 23.40 25.38
7.70 1.31
61.10
4.79
รวมรายได้
316.20 100.00 332.60 100.00 92.20 100.00 586.30 100.00 1,275.40 100.00
ค่าใช้จา่ ย										
ต้นทุนขาย
255.20 80.70 276.60 83.16 63.60 68.98 305.50 52.11 567.60 44.50
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
9.50
3.00
8.60 2.59
2.10
2.28
5.70 0.97
15.90
1.25
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
26.80
8.50
43.30 13.02 37.20 40.35 125.80 21.50 251.40 19.71
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
21.46
1.70
0.14
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
10.70
3.40
รวมค่าใช้จา่ ย
302.20 95.60 328.50 98.77 102.90 111.61 437.00 74.54 836.60 65.60
กำไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
14.00
4.40
4.1
1.23 (10.70) (11.61) 149.30 25.46 438.80 34.40
ต้นทุนทางการเงิน
1.50
0.50
0.60 0.18
1.50
1.63 102.70 17.52 229.80 18.02
กำไรก่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
12.50
4.00
3.50 1.05 (12.20) (13.24) 46.60 7.94 209.00 16.39
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
3.50
1.10
1.70 0.51
32.60 5.56
42.90
3.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
9.00
2.80
1.80 0.54 (12.20) (13.24) 14.00 2.38 166.10 13.02
ผลกำไร(ขาดทุน)ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
9.00
2.85
1.80 0.54 ( 12.20) (13.24) 14.00 2.38 166.10 13.02
การแบ่งปันกำไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
9.00
1.80 12.20
11.80 39.40
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั ย่อย 25.80 126.70
กำไรสุทธิตอ่ หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุน้ )
0.20
0.00 (0.02)
( 0.02) 0.07
จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก 
(ล้านหุน้ )
50.00
394.00 551.10
488.10 551.10
หมายเหตุ

* บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทางอ้อมผ่านบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2554 และเริม่ จัดทำงบการเงิน
รวมในวันดังกล่าวเป็นต้นมา
** ร้อยละของรายได้รวม
*** งบการเงินรวมประจำปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทีน่ ำมาเปรียบเทียบกับประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นงบการเงินรวมของ SPCG
และบริษัทย่อยของ SPCG ทั้งนี้ การเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน บัญชีว่าด้วยการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse
Takeover) หรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม
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รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายการ (หน่วย: ล้านบาท)

งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
งบตรวจสอบ สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม**) (งบการเงินรวม*)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) 
จากกิจกรรมดำเนินงาน 	  	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
12.50
หนีส้ งสัยจะสูญ – ลูกหนีก้ ารค้า 
และตัว๋ เงินรับ (โอนกลับ)
1.38
หนีส้ งสัยจะสูญ – มูลค่างานเสร็จ
ทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บ
0.92
ค่าเผือ่ (กลับรายการ)มูลค่าสินค้าลดลง  
( 1.15)
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้หกั  
ณ ทีจ่ า่ ย
1.73
ค่าเสือ่ มราคา
8.13
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สนิ
( 1.58)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง  
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
0.01
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน  
(0.03)
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
0.13
กำไรจากการต่อรองราคาซือ้ เงินลงทุน
ในบริษทั ร่วม  
ปรับปรุงเงินกูย้ มื ตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง  
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื   
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่าย
  
ดอกเบีย้ รับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 
และส่วนได้สว่ นเสียในกิจการร่วมค้า  
ประมาณการดอกเบีย้ จ่าย
1.01
ดอกเบีย้ จ่ายสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
0.36
ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบีย้ จ่าย  
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการ
เปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ดำเนินงาน 	  	
เงินสดรับในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
24.63
ในลูกหนีก้ ารค้า และตัว๋ เงินรับ/ ลูกหนีก้ ารค้า
4.30
มูลค่างานเสร็จทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บ
8.46
สินค้าคงเหลือ
20.77
เงินประกันผลงาน
(1.50)
สินทรัพย์อนื่
-  
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
(0.26)  
เจ้าหนีก้ ารค้า
(13.05)  
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
(0.39)
เงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานทีเ่ สร็จ
(4.20)
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
5.74  
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
44.48
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3.53

( 12.21)

46.57

208.92

0.27

(14.26)

16.00

( 14.26)

-

-

-

75.58
1,440.62

162.14
4.63

0.19

( 34.89)
0.71

6.20
( 2.24)

3.13
-

0.09

21.06
0.00

-

-

-

-

-

-

71.26
6.69

( 11.97)
208.93
0.80

(0.27)
0.74

( 5.60)
0.07

( 1.10)
3.71

( 7.43)
0.92

0.682

1.51

102.73

1.76
229.86

(13.08)
21.08  
(1.28)  
(0.84)  
(5.77)  
-

11.42
( 1.14)
-  
5.95  
(1.69)  
25.34  
-  
(6.02)
2.19  
14.70

(118.81)
23.35  
(102.91)  
(73.47)  
(2,217.55)
-  

( 398.59)
( 25.40) 
- 
(39.75) 
(154.28) 
213.14 
- 
-     

(21.81)
(733.87)

74.86 
420.08

  
0.06  
7.99

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)

งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันทีงบตรวจสอบ
่
สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม**) (งบการเงินรวม*)

ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
(4.46)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน 40.02
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ เพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ เพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และกิจการร่วมค้า
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินสดรับคืนจ่ายจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
1.57
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
(2.01)
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(0.42)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้ำปรพกันและ
มีขอ้ จำกัดในการใช้
เงินสดจ่ายหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(3.80)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย้
(1.02)
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
(10.00)
เงินสดจ่ายคืนหุน้ สามัญในบริษทั ย่อย
ทีม่ เี งือ่ นไขในการซือ้ /ขายคืน
เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีไ่ ม่สญ
ู เสียอำนาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อย
ทีไ่ ม่สญ
ู เสียอำนาจควบคุม
เงินสดจ่ายในหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกูร้ ะยะยาว
(6.23)
เงินสดจ่ายเงินปันผล
( 12.47)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมจัดหาเงิน
(33.52)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้  
(ลดลง) สุทธิ
6.07
เงินสดและรายการเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
4.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด 10.87
หมายเหตุ

0.27
(0.30)
(1.69)
6.26

5.27
(1.50)
(3.00)
15.47

1.09
(87.90)
(33.58)
(854.26)

7.72
(237.78) 
(54.09)
135.93

(12.50)

(1,071.00)

-

- 

(50.00)

(97.80)
( 1,417.50)

-

(97.80) 
(50.00) 

50.00
(7.50)
14.71
0.28
(5.01)

1,330.00
(0.28)
(0.33)
(1,256.61)

( 1,772.66)
(0.32)
1.49
29.21
(1,742.07)

- 
( 6,055.31) 
(5.06) 
2.80
- 
- 
( 6,205.37) 

-

114.99

(48.91)
828.43

(390.08)
- 
- 
( 1,728.58) 

-

(87.63)
1,222.82

( 2,158.98)
(335.19)
-

(20.00) 
(4,776.82) 
(1,023.95) 
1,222.82 

223.02

25.09 

173.65
( 4.84)
(172.18)

- 
(3.53) 
(486.11) 

(3.05)
(7.60)
-

-

(10.65)

1,250.18

2,822.95

5,829.65

(9.40)
10.87
1.47

9.04
1.47
10.51

226.41
85.56
311.98

(239.79)
311.98
72.19

*บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทางอ้อมผ่านบริษทั สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2554 และเริม่ จัดทำ
งบการเงินรวมในวันดังกล่าวเป็นต้นมา
** งบการเงินรวมสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาค ม 2554 ทีน่ ำมาเปรียบเทียบกับประจำปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นงบการเงินรวมของ SPCG และบริษทั ย่อยของ
SPCG ทั้งนี้ การเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีว่าด้วยการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) หรือการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม 
*** บริษทั ฯได้มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เป็น 500 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในปี 2553 เพือ่ รองรับการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อมของ SPC ผ่านบริษทั ฯ นอกจากนีใ้ นไตรมาสที่ 3 ปี 2554 บริษทั ฯได้มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกเป็น 840 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1 บาท เพือ่ รองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯให้แก่ ประชาชน และออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพือ่ เสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมและประชาชน 
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
(งบเฉพาะกิจการ)

31-ธ.ค.-55

สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบการเงินรวม1)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
1.3
1.2
1.57
0.4
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.9
1.2
1.56
0.1
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
0.5
7.6
0.3
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
เท่า
6.2
7.4
47.00
4.5
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
วัน
58
48.4
69.54
80
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
8.3
26.8
5.0
10.5
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
วัน
43
13.5
1.86
35
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
5.8
5.6
194.0
1.7
ระยะเวลาชำระหนี้
วัน
62
64.6
1.57
209.0
วงจรเงินสด
วัน
39
-95
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
(Profitability Ratio)						
อัตรากำไรขัน้ ต้น
%
18
16.8
7.61
25.5
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
%
4.5
0.2
10.98
25.5
อัตรากำไรสุทธิ
%
2.8
0.0
17.75
2.4
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
%
10
0.0
(0.63)
1.2
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน(Efficiency Ratio)						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(เฉลีย่ )
%
5.1
0.2
(0.60)
(0.6)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(เฉลีย่ )
%
21.2
11.2
(13.96)
1.63
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
1.8
0.2
0.05
0.23
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)						
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
0.8
0.0
0.04
0.3
อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีต่ อ้ งจ่ายดอกเบีย้
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
0.1
0.0
13.3
0.4
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้
เท่า
44.7
10,395.5
(5.02)
1.8
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน
เท่า
1.2
0
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
138.6
0
อัตราส่วนอืน่ ๆ						
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานก่อนการออกหุน้ เพิม่ ทุน บาท/หุน้
0.18
0.0
0.0
(0.020)
จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก
ล้าน/หุน้
50
394.0
551.1
488.0
หมายเหตุ
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0.3
0.3
0.0
5.8
62
13.4
27.0
0.4
875.0
53.2
49.5
13.7
9.0
1.8
4.3
0.1
4.1
1.8
2.5
0.0
551.1

1. วงจรเงินสดประจำปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 คำนวณรวมเจ้าหนีค้ า่ ก่อสร้าง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ วงจรการจ่ายเงิน
ของเจ้าหนีด้ งั กล่าวใช้ระยะเวลานานครอบคลุมระยะเวลาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั ฯ
2. การคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน สำหรับประจำปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อ้างอิงจากตัวเลขงบการเงินรวมของ SPCG และบริษทั ย่อย เพือ่ ใช้ในการเปรียบเทียบ
ทัง้ นี้ การเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีวา่ ด้วยการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ หรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Reverse
Takeover)

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

2.1. ภาพรวมการดำเนินงาน และการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ
เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2554 บริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) โดยออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 450,000,000 หุน้ โดยมีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 450,000,000 บาท เพือ่ ชำระ
ค่าหุ้นของ SPC แทนการชำระเป็นเงินสด ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน SPC ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม โดย SPC ผ่านบริษทั ฯ เนือ่ งจากขนาดธุรกิจของ SPC ใหญ่กว่าขนาดธุรกิจเดิมของบริษทั ฯ เกิน
กว่าร้อยละ 100 ซึง่ ต่อมาเมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2554 บริษทั ฯ ได้ทำการเปลีย่ นชือ่ จากบริษทั สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) เป็น
บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน)
เพือ่ รองรับแผนงานการขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต บริษทั ฯ จึงได้ทำการจัดโครงสร้างธุรกิจในรูปของการเป็น ธุรกิจการ
ลงทุน (Holding Company)โดยแบ่งการถือหุน้ ในธุรกิจหลักเป็น 2 ด้าน คือ
		 2.1.1. ด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะดำเนินการผ่าน SPC, SPA และ SPE ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3
ประเภท ดังนี้
1.1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
1.2. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (“EPC”)
1.3. ธุรกิจบริการด้านการปฏิบตั กิ าร การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (“OMM”)
		 2.1.2 ด้านธุรกิจเหล็ก ซึง่ เป็นธุรกิจเดิมของบริษทั ฯ ปัจจุบนั ได้จดั ตัง้ บริษทั ใหม่ ชือ่ บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด
(SSR) เพือ่ รองรับการโอนธุรกิจเหล็กทีด่ ำเนินการอยูเ่ ดิม มาดำเนินการต่อ
บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางด้านธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ยังต้องมีการขยายตัวและการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
อนาคตอีกมาก ในปี 2555 บริษทั จึงได้เข้าร่วมลงทุนกับผูน้ ำในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศญีป่ นุ่ ในการจัดตัง้ บริษทั ร่วมอีกแห่งหนึง่
คือ บริษทั เอ็นเนเกท (ไทยแลนด์) จำกัด (“EGT”) เพือ่ เป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าทัง้ ในโรงงานอาคารขนาดใหญ่ และทีพ่ กั
อาศัย โดยบริษทั เข้าทำการถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเตรียมการเพือ่ เริม่ ดำเนินการ
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้บรรลุขอ้ ตกลงในการทีจ่ ะเข้าลงทุนถือหุน้ ในบริษทั ไทยโซลาร์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 เพือ่
เป็นฐานในการเข้าสู่ธุรกิจจำหน่ายและบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อไป ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการในขัน้ ตอนของการเข้าซือ้ หุน้ และการเตรียมการเพือ่ ดำเนินแผนงานในอนาคต
2.2 นโยบายบัญชีของการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) หรือ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทางอ้อม 
จากการที่ SPC รวมธุรกิจแบบย้อนกลับกับบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2554 และทำให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของ SPC ได้เข้ามาเป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 90 และมีอำนาจการควบคุมบริษทั ฯ จึงถือเป็นการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ งการรวมธุรกิจ 
จากมาตรฐานบัญชีฉบับดังกล่าวนั้น การจัดทำงบการเงินรวมสำหรับการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับภายใต้ชื่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัท
ใหญ่ตามกฎหมาย แต่เป็นผู้ถูกซื้อในทางบัญชีเนื่องจากถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นเดิมของ SPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามกฎหมาย และการที่
บริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนโอนให้แก่ผถู้ อื หุน้ SPC เพือ่ เข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ จำนวนของ SPC นัน้ จึงพิจารณาได้วา่ งบการเงินรวมเป็นการ
นำเสนอข้อมูลต่อเนื่องจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย หรือ SPC และการจัดทำงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะ
บริษทั ย่อยทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของ SPC ซึง่ เป็นผูซ้ อื้ บริษทั ฯ แบบย้อนกลับ 
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเริม่ จัดทำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ SPCG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษทั ฯ หรือตัง้
แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา ซึง่ การจัดทำบัญชีในงบการเงินรวมดังกล่าวเป็นการจัดทำงบการเงินรวมเสมือนว่า SPCG เป็นบริษทั
แม่ และ ธุรกิจเดิมของบริษทั ฯ (ธุรกิจเหล็ก) เป็นบริษทั ย่อย 

ภาพรวมผลการดำเนินงานทีผ่ า่ นมา

ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น SPC เป็นผูด้ ำเนินการผ่านบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ซึ่งเป็นเจ้าของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั ฯ สามารถเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้
แล้วทัง้ สิน้ 9 โครงการ กล่าวคือ
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1. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2553
2. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
3. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2554 
4. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด
เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2554
5. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2554
6. บริษทั โซล่า เพาเวอร์(ขอนแก่น 1 ) จำกัด เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
7. บริษทั โซล่า เพาเวอร์(โคราช 3) จำกัด
เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2555
8. บริษทั โซล่า เพาเวอร์(โคราช 4)จำกัด
เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
9. บริษทั โซล่า เพาเวอร์(โคราช 7) จำกัด
เปิดดำเนินการเมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
จากการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก
578.5 ล้านบาท ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (โดยรายได้ดงั กล่าวคำนวณจากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบัญชีวา่
ด้วยการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ) เป็น 1,214.3 ล้านบาท ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเป็นการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราร้อยละ 109.9 เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 9 โครงการ กล่าวคือ
โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น1 โคราช 3 โคราช 4 และ โคราช 7 เมือ่ เทียบกับจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพียง 5 โครงการ ได้แก่ โคราช 1 สกลนคร1 นครพนม1 โคราช 2 และ เลย 1 ในงวดเดียวกันปี 2554 รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังรับรู้
รายได้จากธุรกิจเหล็กเพิม่ เติมอีกจำนวน 302.7 ล้านบาท ซึง่ เป็นรายได้รอบปีสนิ้ สุด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
บริษทั ฯ มีกำไรขัน้ ต้นในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 273.0 ล้านบาท และ ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 จำนวน 646.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 47.2 และร้อยละ 53.3 ตามลำดับ โดยต้นทุนขายส่วนใหญ่ของ
บริษทั ฯ ประกอบด้วย
(1) ต้นทุนจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 75.5 ล้านบาท และ 162.1 ล้านบาท ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ตามลำดับ
(2) ต้นทุนจากธุรกิจเหล็ก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนวัตถุดบิ เหล็ก และต้นทุนขายพร้อมติดตัง้ โดยมีจำนวนทัง้ สิน้ ประมาณ 223.7
ล้านบาท และ 266.7 ล้านบาท สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555ตามลำดับ 
จากข้อมูลข้างต้น ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสร้างอัตรากำไรขัน้ ต้นอยูใ่ นระดับทีส่ งู ซึง่ ณ ปัจจุบนั ธุรกิจนีม้ อี ตั รา
กำไรขัน้ ต้นกว่าร้อยละ 70 เนือ่ งจากต้นทุนขายของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นนั้ มีนอ้ ยมากเมือ่ เทียบกับรายได้ทไี่ ด้รบั จากการจำหน่าย
ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายได้จากส่วนเพิม่ ของค่าไฟ หรือ Adder ในอัตราหน่วยละ 8 บาท ตามนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยจำนวนรวมทัง้ สิน้ 234.2 ล้านบาท ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 498.9 ล้านบาท ใน
รอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามลำดับ โดยค่าใช้จา่ ยดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารจำนวน 131.5 ล้านบาท และ 267.3 ล้านบาท ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2555 ตามลำดับ ซึง่ โดยหลักเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน 95.5 ล้านบาทในปี 2554 และ 102.2 ล้านบาทในปี 2555 
(2) ต้นทุนทางการเงินจำนวน 102.7 ล้านบาท และ 229.9 ล้านบาท ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ตาม
ลำดับ
		 (3) ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจำนวน 32.6 ล้านบาท และ 42.9 ล้านบาท ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ตาม
ลำดับ
จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 13.9 ล้านบาท และ 166.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร สุทธิ
ประมาณอัตราร้อยละ 2.4 และ 13.7 ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ตามลำดับ 
ทัง้ นี้ หากพิจารณา ถึงค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร และต้นทุนทางการเงิน จะเห็นได้วา่ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
ปรับตัวสูงขึน้ สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษทั นอกจากนี้ SPC ได้มกี ารป้องกันความเสีย่ งความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ด้วยการทำสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) ไว้เป็นส่วนใหญ่ ซึง่ แม้วา่ จะทำให้มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ แต่กส็ ามารถลดความ
เสีย่ งทางการเงินได้เป็นอย่างดี
การจัดทำงบการเงินรวมของบริษทั ฯ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบครบวงจร (EPC) ของ SPC ทีด่ ำเนินการให้กบั บริษทั ย่อยของ SPC รายได้จากการให้บริการ EPC ดังกล่าวถือเป็นรายการระหว่างกัน
และตามมาตรฐานบัญชี รายการดังกล่าวจะถูกตัดรายการออกจากงบการเงินรวม อย่างไรก็ดี ภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SPC นั้นจะถูก
พิจารณาแยกชำระตามงบการเงินเดีย่ วของแต่ละบริษทั ดังนัน้ เมือ่ บริษทั ฯ จัดทำงบการเงินรวม รายการรายได้จาก EPC ถูกตัดออกในขณะ

070

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

ทีค่ า่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลยังถูกบันทึกอยูใ่ นงบกำไรขาดทุนรวมของบริษทั ทัง้ นี้ ณ ปัจจุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้รายได้จากการขายไฟฟ้าอาจยังมีไม่มากนัก อย่างไรก็ดี เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ รายได้จากการขายไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ เชื่อว่ารายได้ดังกล่าวจะส่งผลให้
ผลประกอบการของบริษัทฯ ปรับตัวดีขนึ้ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะคุม้ ค่ากับการลงทุน
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจำนวน 5,201.2 ล้านบาท และ 13,021.7 ล้าน
บาท ตามลำดับ ประกอบด้วย ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 4,070.8 ล้านบาท และ 11,147.9 ล้านบาท สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2555 ตามลำดับ คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 173.8 ซึง่ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สว่ นใหญ่ประกอบด้วย
สินทรัพย์จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ SPC 
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวม จำนวน 4,056.7 ล้านบาท และ 10,463.2 ล้านบาท
ตามลำดับ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดหาแหล่งเงินทุนเพือ่ ใช้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนจากเงินทุนจากเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบัน
การเงินเป็นหลัก เพื่อเร่งทำการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ
3.54 เท่า และ 4.09 เท่า สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากอัตราส่วน
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (Interest bearing debt) ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะพบว่าอัตราส่วนอยูอ่ ยูท่ รี่ ะดับ 2.6 เท่าในปี 2554 และ 3.2 เท่า
ในปี 2555
2.3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
		 รายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น
จากการที่ SPCG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2554 ทำให้ บริษทั ฯ เริม่ จัดทำงบการเงิน
รวมตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา ดังนัน้ งบการเงินรวมสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ จึงมีรายได้จาก 2
ธุรกิจ คือ ธุรกิจเหล็กและธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ รายได้รวมคิดเป็นจำนวน 1,214.3 ล้านบาท และเมือ่ เทียบกับรอบปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯมีรายได้รวมคิดเป็นจำนวน 578.5 ล้านบาท คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 110 จากการรับรู้
รายได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทเี่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการของธุรกิจเหล็กและธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คิดเป็นสัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจในอัตราร้อยละ 24.0 และ 63.5 ตามลำดับ
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทเี่ พิม่ ขึน้ นัน้ ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 
ทัง้ นี้ โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 สรุปดังนี้

โครงสร้างรายได้

(1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
1. รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า
2. รายได้จากการให้บริการ
3. รายได้อน่ื
รวมรายได้ธรุ กิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(2) ธุรกิจเหล็ก
1. รายได้จากการขาย
แผ่นเหล็กเคลือบขึน้ ลอน
–ชนิดไม่เคลือบสี
ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ
2. รายได้จากการขายพร้อมติดตัง้
3. รายได้อน่ื
		 รวมรายได้ธรุ กิจเหล็ก
รวมรายได้ทง้ั หมด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
รอบปีสิ้นสุดวันที่ รอบปีสิ้นสุดวันที่ รอบปีสิ้นสุดวันที่ รอบปี สิ้นสุด วันที่ รอบปี สิ้นสุด วันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ปี 2553 SPC ยังไม่ได้มกี ารเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษทั ฯ

275.10 46.92
275.10 46.90

809.70
99.90
59.30
968.90

193.60 15.20

145.10 45.90

175.90 52.90

193.60 63.20

175.90 30.01

96.20
48.90
166.30
4.80
316.20
316.20

175.90
148.50
8.20
332.65
332.70

193.60
111.10
1.80
306.50
306.50

175.90
127.60
7.70
311.20
586.30

30.40
15.50
52.60
1.50
100.00
100.00

52.90
44.60
2.50
100.00
100.00

63.20
36.30
0.60
100.00
100.00

63.50
7.80
4.60
76.00

30.01 193.60 15.20
21.76 111.10 8.70
1.31
1.80 0.10
53.10 306.51 24.00
100.00 1,275.40 100.00
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ต้นทุนและกำไรขั้นต้น
ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 มียอดต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ
ธุรกิจเหล็ก โดยต้นทุนขายและบริการจากทั้งสองธุรกิจรวมทั้งสิ้นจำนวน 305.5 ล้านบาท และ 567.6 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.8 เมื่อเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขายและต้นทุนขาย
พร้อมติดตั้งดังกล่าวแปรผันตามยอดขายและการเติบโตของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กซึ่ง
เป็นวัตถุดิบหลักของธุรกิจเหล็ก ซึ่งต้นทุนขายจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน และต้นทุนบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมีสัดส่วน
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับต้นทุนขายจากธุรกิจเหล็ก
ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายรวมประมาณร้อยละ 47.2 และ
ร้อยละ 53.3 ตามลำดับ บริษัทสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นได้สูงขึ้นคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มจำนวนโรงมากขึ้นเป็น 9 โรง ซึ่งให้อัตรากำไรขั้นต้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง 

รายการ
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ
หัก ต้นทุนขายและบริการ
กำไรขัน้ ต้น
อัตรากำไรขัน้ ต้น
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ
EBITDA
EBITDA margin

SPCG
(หลังหักรายการระหว่างกัน)

SSR

รวม 36 โครงการโซล่าฟาร์ม
(COD แล้ว 9 โครงการ)

1,214.40
(567.60)
647.70
53.30%
166.10
13.40%
589.30
48.50%

302.70
(266.70)
36.00
11.90%
0.50
0.20%
6.10
2.00%

809.70
(246.40)
563.30
69.60%
253.70
31.30%
600.00
74.10%

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 มียอดค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหาร รวม
จำนวน 131.5 ล้านบาท และ 267.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 103.3 เมือ่ เทียบกับปีสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 เนือ่ งจากในปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีการรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และผู้บริหาร ที่มีการสรรหามาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวและการลงทุนของโซล่าฟาร์มของบริษัท
อีกทัง้ มีคา่ ใช้จา่ ยทางอ้อมในการจัดหาเงินทุนเพือ่ พัฒนาโซล่าฟาร์มทีต่ อ้ งบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยทันที แม้วา่ จะยังเริม่ ดำเนินการเชิงพาณิชย์ เช่น
ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ทีป่ รึกษากฎหมาย เป็นต้น 
		 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวนทั้งสิ้น166.1 ล้านบาท คิดเป็น
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,086.4 เมือ่ เทียบกับปี 2554 ทีม่ กี ำไรสุทธิ 14 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั สามารถเริม่ เปิดดำเนินการ
เชิงพาณิชย์และจำหน่ายไฟได้เพิม่ ในระหว่างปี 2555 อีก 4 โครงการ รวมเป็นทัง้ สิน้ จำนวน 9 โครงการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการที่จำหน่ายไฟแล้ว เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
51-70 จึงมีส่วนได้เสียของผูถ้ ือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมร่วมอยู่ด้วย ประกอบกับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาแต่ยังไม่ได้เริ่มมี
รายได้ ต้องทำการบันทึกค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มพัฒนาเข้าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 มูลค่า 137.3 ล้านบาท โดยที่
โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างและพัฒนาเป็นโครงการทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ยกเว้นโครงการทีด่ ำเนินการผ่าน SPA การรับภาระค่าใช้
จ่ายในช่วงก่อนเริม่ ดำเนินการพาณิชย์ของบริษทั ย่อยดังกล่าวไว้ทงั้ จำนวน จึงส่งผลให้บริษทั มีกำไรสุทธิหลังหักส่วนได้เสียของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มี
อำนาจควบคุมเหลือเพียง 39 ล้านบาทในปี 2555 ดีขนึ้ กว่าปี 2554 ทีม่ ผี ลขาดทุน 11.8 ล้านบาท 
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2.4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ภาพรวมสินทรัพย์

สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 มียอดสินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ จำนวน 5,201.2 ล้านบาท และ 13,021.7
ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 150.36 เมื่อเทียบกับปี 2554 ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทยอยเปิดดำเนินการ ซึ่งสินทรัพย์
หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า และทีด่ นิ เป็นส่วนใหญ่

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ : สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ ทั้งสิ้นจำนวน 171.8 ล้านบาท และ 584.4 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 240.2 เมื่อเทียบกับปี
2554 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจากธุรกิจเหล็กและโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น โดยในจำนวนดังกล่าว มีลูกค้าที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2555 จำนวน 232 ล้านบาท ซึ่งคือ
รายการเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโซล่าฟาร์มของบริษัทในระหว่างปี รวม 23 โครงการ ทั้งนี้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างดังกล่าว
คือ บริษัท เจเพ็น จำกัด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อรายการระหว่างกัน)
สินค้าคงเหลือ–สุทธิ : สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือทัง้ สิน้ จำนวน 29.5 

ล้านบาท และ 54.9 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 86.1 เมือ่ เทียบกับปี 2554 ซึง่ เป็นสินค้าของธุรกิจ
เหล็กเป็นส่วนใหญ่

รายจ่ายลงทุน

โดยงบการเงินรวมสำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ถาวรประเภททีด่ นิ อาคาร และ
อุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 4,070.9 ล้านบาท และ 11,147.9 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 173.8 เมือ่
เทียบกับปี 2554 ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ เนือ่ งจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต้องมี
การลงทุนสูงในสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสินทรัพย์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ คือ แผงพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และที่ดินพร้อมส่วนปรับปรุงที่ดิน ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ จะยังคงมีรายจ่ายลงทุนในทรัพย์สินถาวรอย่าง
ต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากบริษทั ฯ ต้องลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนทีเ่ หลือจนครบ 36 โครงการ 

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

หนี้สินรวม : งบการเงินรวมสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน
4,056.7 ล้านบาท และ 10,463.2 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 157.9 เมือ่ เทียบกับปี 2554 ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนือ่ งจากบริษทั ฯ
อยูใ่ นระหว่างการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ รายการหนีส้ นิ หลัก คือ เจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์ ซึง่ เป็นเจ้าหนีค้ า่ สัง่ ซือ้ อุปกรณ์
และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1,879 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพือ่ ใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเงินทุนหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2555 มีมลู ค่ารวม 6,967.3 ล้าน
บาท ในขณะทีห่ นีส้ นิ จากธุรกิจเหล็กมีจำนวนไม่มาก โดยมีจำนวนรวมทัง้ สิน้ 53.2 ล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นหนีส้ นิ หมุนเวียนของธุรกิจ
		 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ : งบการเงินรวมสำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ คิดเป็น
จำนวน 1,144.5 ล้านบาท และ 2,558.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 123.5 เมือ่ เทียบกับปี 2554
ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ เนือ่ งจากการออกหุน้ เพิม่ ทุนเสนอขายประชาชนทัว่ ไป เมือ่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 60 ล้านหุน้
ในราคาหุน้ ละ 21 บาท เป็นมูลค่าระดมทุนรวมทัง้ สิน้ 1,260 ล้านบาท เมือ่ หักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว คงเหลือเงินทุนทีร่ ะดมได้ 1,162.8
ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการรับรูส้ ว่ นเกินมูลค่าหุน้ จากการรวมธุรกิจอีกจำนวน 89.0 ล้านบาท ซึง่ เป็นการบันทึกบัญชีภายหลังจาก
การรวมธุรกิจแบบย้อนกลับของ SPC กับบริษทั ฯ ทำให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญ 
		 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน จากงบการเงินรวมสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ มีคา่ เท่ากับ 4.09 เท่า ทัง้ นี้ อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในรูปแบบ Project Finance เพือ่ ใช้ในการลงทุนก่อสร้างและซือ้ อุปกรณ์หลักสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิม่ มากขึน้ ซึง่
หลังจากก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จ ก็จะไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มภาระหนี้สินเพื่อใช้จ่ายลงทุนอีกต่อไป และหากบริษัทมีผลประกอบการเป็นไป
ตามทีค่ าดการณ์ไว้ ก็จะส่งผลให้สดั ส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงเป็นลำดับ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ทำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญไว้จำนวน 279,999,581 หน่วย ซึง่ จะครบกำหนดใช้สทิ ธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
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ในสัดส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุน้ สามัญ ราคาหุน้ ละ 1 บาท ภายหลังการใช้สทิ ธิในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั จะมีเงินเพิม่ ทุน
เข้ามาสูงสุดประมาณ 280 ล้านบาท (ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทุกหน่วย) อันจะทำให้โครงสร้าง
เงินทุนทีม่ าจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพิม่ สูงขึน้
อนึง่ ในปี 2555 นี้ คณะกรรมการของบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให้ศกึ ษาทางเลือกในการระดมทุน เพือ่ ทำการจัดโครงสร้าง
ทางการเงินของบริษทั มีความเหมาะสม และลดต้นทุนทางการเงิน อีกทัง้ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยให้ทำการศึกษาเครือ่ งมือ
ทางการเงินอืน่ เช่น การจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน การออกหุน้ กู้ หรือการระดมทุนในรูปแบบอืน่ เป็นต้น ซึง่ ฝ่ายจัดการของบริษทั
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและศึกษารายละเอียด

สภาพคล่อง

		 กระแสเงินสด งบการเงินรวมสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทั ย่อยของ SPC
เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามมาตรฐานบัญชีว่าด้วยการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
(Reverse Takeover) ทัง้ นี้ ในปี 2554 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ จำนวน 226.4 ล้านบาท และในปี 2555 มีกระแสเงินสด
ลดลง 239.8 ล้านบาท อันเนือ่ งมาจากการนำเงินทุนไปใช้ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
2.5 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ภายหลังจากที่ SPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2554 นัน้ บริษทั ฯ มีการ
ประกอบธุรกิจ 2 กลุม่ คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ ดำเนินการโดย SPC ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ และ ธุรกิจเหล็ก ซึง่
ดำเนินการโดยบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละธุรกิจอย่างละเอียด จึงแยกวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ
แต่ละธุรกิจ ดังนี้
		 2.5.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
			
(1) ตารางสรุปงบการเงินของ SPC และบริษทั ย่อยของ SPC
			
งบดุล – บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

รายการ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้ดยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้ำประกัน และ 
มีขอ้ จำกัดการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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งบตรวจสอบสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
(งบเฉพาะกิจการ)
ล้านบาท
ร้อยละ

งบตรวจสอบสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ)
ล้านบาท
ร้อยละ

266.36
58.82
15.22
14.41
354.81

17.28
3.82
0.98
0.94
23.02

25.72
310.80
25.04
0.30
361.86

0.59
7.11
0.57
0.01
8.27

1,111.06
56.59
0.57

72.09
3.67
0.04

12.75
3,875.80
89.97
0.72

0.29
88.60 
2.06 
0.02 

0.07
18.05
1,186.34
1,541.15

0.01
1.17
76.98
100.00

33.15
4,012.38
4,374.25

- 
0.76
91.73
100.00
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รายการ

งบตรวจสอบสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
(งบเฉพาะกิจการ)
ล้านบาท
ร้อยละ

งบตรวจสอบสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ)
ล้านบาท
ร้อยละ

หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
493.24
32.00
1,170.51
เจ้าหนีค้ า่ ก่อสร้างและวัสดุกอ่ สร้าง
320.27
20.78
1,235.02
เงินกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
37.50
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ กำหนด 1 ปี
1.62
0.11
3.97
ส่วนของหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
ทีถ่ งึ กำหนด 1 ปี
1.87
0.12
1.96
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
7.06
0.46
41.00
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
824.06
53.47
2,489.96
หนี้ไม่สนิ หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
1.42
0.09
1.20
เงินกูย้ มื ระยะยาว
8.15
0.53
20.99
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
3.78
0.25
1.83
หุน้ สามัญในบริษทั ย่อยรอซือ้ คืน
185.17
12.01
166.91
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
0.29
0.02
0.29
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
198.81
12.90
191.22
รวมหนีส้ นิ
1,022.87
66.37
2,681.18
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 				
ทุนจดทะเบียน				
หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้  
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
450.00
29.20
1,500.00
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว				
หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้  
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
450.00
29.20
1,500.00
กำไรสะสม
68.28
4.43
193.06
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
518.28
33.63
1,693.06
รวมหนีส้ นิ และส่วนผูถ้ อื หุน้
1,541.15
100.00
4,374.25

- 
26.76 
28.23 
0.86 
0.09 
0.04 
0.94
56.92
0.03 
0.48 
0.04 
3.81 
0.01
4.37
61.29

34.29 
34.29 
4.41
38.71
100.00
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งบกำไรขาดทุน – บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษทั ย่อย

		
รายการ

งบตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะบริษัทย่อย)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
631.13
98.97 1,623.28
99.30
รายได้การขายไฟ
809.68
รายได้อน่ื
6.58
1.03
11.41
0.70
37.18
รวมรายได้*
637.72
100.00 1,634.69
100.00
846.86
ค่าใช้จา่ ย						
ต้นทุนขาย และการให้บริการ
483.87
75.88 1,376.46
84.20
246.42
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
41.51
6.51
59.83
3.66
147.03
รวมค่าใช้จา่ ย
525.38
82.39 1,436.29
87.86
393.45
กำไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้ 112.33
17.61
198.40
12.14
453.41
ต้นทุนทางการเงิน
14.41
2.26
33.71
2.06
199.30
กำไรก่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
97.92
15.35
164.69
10.07
254.11
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
30.20
4.74
39.91
2.44
0.41
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
67.72
10.62
124.78
7.63
253.71

95.61
4.39
100.00
29.10
17.36
46.46
53.54
23.53
30.01
0.05
29.96

หมายเหตุ * ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า รายได้สว่ นเพิม่ ราคาซือ้ ไฟฟ้า และรายได้จากการขายอืน่ ๆ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัทฯได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยพิจารณาจากงบการเงินของ SPC และ
บริษทั ย่อยของ SPC เป็นหลัก ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ หมดผ่าน SPC
			
(1.2.1) รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(ก) รายได้จากการขาย
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มาจากธุรกิจภายในกลุม่ ดังนี้
					 การลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการโดยบริษทั ย่อยของ SPC โดยมีรายได้ 2 ประเภท
คือ รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า และ รายได้จากส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) ซึง่ ได้บนั ทึกบัญชีเป็นรายได้จากการขาย
 	 				 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า รายได้ดงั กล่าวเป็นไปตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟภ. และยังมีรายได้จากส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(Adder) เป็นการได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(Adder)ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
(KWh) เป็นระยะเวลา 10 ปี ทัง้ นี้ นับจากวันเริม่ ต้นเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโคราช 1 ทีเ่ ริม่ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมือ่
วันที่ 21 เมษายน 2553 และสามารถดำเนินการผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ได้ บริษทั ได้ใช้โครงการโคราช 1 เป็นต้นแบบในการพัฒนา
โครงการอืน่ ๆ ส่วนทีเ่ หลือ จนประสบความสำเร็จ ได้แก่ สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น1 โคราช3 โคราช 4 และ
โคราช 7 ซึง่ ได้ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 22 เมษายน 2554 13 กันยายน 2554 15 กันยายน 2554
15 กุมภาพันธ์ 2555 9 มีนาคม 2555 14 พฤษภาคม 2555 และ 30 พฤษภาคม 2555 ตามลำดับ ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2555 SPC มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าทั้งสิ้น 312.8 ล้านบาท และ 809.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.1 และ
95.0ของรายได้รวมของ SPC ตามลำดับ 
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บริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบครบวงจร (Engineering Procurement
Construction: EPC) SPC ให้บริการ EPC แก่บริษทั ย่อยของ SPC โดยได้เริม่ ดำเนินการให้บริการ EPC ในปี 2552 ในการก่อสร้าง
โครงการโคราช 1 และทยอยให้บริการ EPC แก่โครงการอืน่ ๆในเวลาต่อมา ส่งผลให้ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555
SPC มีรายได้จากบริการ EPC จำนวน 603.2 ล้านบาท 1,551.2 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้จากให้บริการดังกล่าวเติบโตขึน้ ตามจำนวน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทไี่ ด้เริม่ ทยอยก่อสร้าง อย่างไรก็ดหี ากพิจารณาจากงบการเงินรวมของ SPC รายได้จากธุรกิจ EPC
จะไม่แสดงยอดรายได้ เนื่องจากเป็นรายการที่ตัดออกในงบการเงินรวม เพราะปัจจุบัน SPC ให้บริการ EPC แก่บริษัทย่อยของ SPC
ทัง้ หมด 
บริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Operation,
Maintenance and Monitoring: OMM) SPC ให้บริการ OMM กับบริษทั ย่อยของ SPC โดยได้เริม่ ดำเนินการให้บริการ OMM ในปี
2553 สำหรับโครงการโคราช 1 และทยอยให้บริการ OMM แก่โครงการอื่นๆที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเวลาต่อมา ดังนั้นในรอบปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 SPC มีรายได้จากธุรกิจบริการ OMM จำนวน 27.9 ล้านบาท และ 69.8 ล้านบาท ตามลำดับ
รายได้จากการให้บริการดังกล่าวเติบโตขึ้นตามจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์จากจำนวน 5 โครงการ
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น 9 โครงการ ณ รอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ดหี ากพิจารณาจากงบการเงิน
รวม รายได้จากธุรกิจ OMM จะไม่แสดงยอดรายได้ เนือ่ งจากเป็นรายการทีต่ ดั ออกในงบการเงินรวม เพราะปัจจุบนั SPC ให้บริการ OMM
แก่บริษทั ย่อยของ SPC ทัง้ หมด 

077

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

รายได้จากการขายแผงพลังงานแสงอาทิตย์ คือ การขายแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กบั บริษทั ย่อย ในรอบปีสนิ้
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายได้ 2.2 ล้านบาท
รายได้อนื่ รายได้อนื่ ประกอบด้วยดอกเบีย้ รับ กำไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อนื่ ๆ ทัง้ นี้ ในรอบปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 SPC มีรายได้อื่นคิดเป็นจำนวน 6.6 ล้านบาท และ 11.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 และ
ร้อยละ 0.7 ของรายได้รวมของ SPC ตามลำดับ 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของ SPC
โครงสร้างรายได้

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
มูลค่า
ร้อยละ
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ****

งบการเงินรวมของ SPC

1 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด** 73.10
2 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร1) จำกัด** 3 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม1) จำกัด** 4 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด**
5 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด**
6 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น1) จำกัด** 7 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จำกัด**
8 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จำกัด**
9 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด**
รวมรายได้จากธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
73.10
รายได้จากการขายแผงพลังงานแสงอาทิตย์
9.10
		 รวมรายได้จากการขาย
82.20
		 รายได้จากการให้บริการ
1.60
รายได้อน่ื *
1.40
รวมรายได้
85.20
รายได้จากธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมจัดหา
และก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering
Procurement Construction: EPC)
267.90
รายได้จากธุรกิจบริการด้านปฏิบตั กิ าร
และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Operation, Maintenance
and Monitoring: OMM)
5.90

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
มูลค่า
ร้อยละ
(ล้านบาท)

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55
มูลค่า
ร้อยละ
(ล้านบาท)

85.80
-

103.10
86.10
63.90
32.30
27.40
-

32.50
27.20
20.20
10.20
8.60
-

106.80
101.10
99.80
107.10
97.20
89.40
85.20
63.50
59.60

12.50
11.90
11.70
12.60
11.40
10.50
10.00
7.40
7.00

85.80
10.70
96.50
1.90
1.60
100.00

312.80
312.80
4.20
317.00

98.70
98.70
1.30
100.00

809.70
809.70
43.00
852.70

95.00
95.00
5.00
100.00

-

603.20

-

1,551.20

-

-

27.90

-

69.80

-

หมายเหตุ * รายได้อน่ื ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ กำไรจากการขายเงินลงทุน และ รายได้อน่ื ๆ
** คิดเป็นร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า

(1.2.2) ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
			
(ก) ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ และกำไรขัน้ ต้น
ต้นทุนขาย และกำไรขัน้ ต้นจากการขาย ต้นทุนขายหลักของ SPC ได้แก่ ค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำเนินงาน และต้นทุนบริการด้านการปฏิบตั กิ าร การบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยค่าเสือ่ มราคา
ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนขาย ทั้งนี้ SPC เริ่มมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโคราช 1 ซึ่งเป็นโครงการแรกของ SPC รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2555 SPC มีตน้ ทุนขาย จำนวน 74.1 ล้านบาท และ 166.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.72 และ 20.53 ของ
รายได้รวมตามลำดับ ทั้งนี้ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก SPC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโคราช 1 ในปี 2553 โครงการ
สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และ เลย 1 ในปี 2554 และ โครงการ ขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ในปี 2555 ส่งผล
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ให้มกี ารรับรูค้ า่ เสือ่ มราคาของโครงการของ SPC จำนวน 9 โครงการ เป็นต้นทุนขาย รวมถึงต้นทุนบริหารด้านการปฏิบตั กิ าร การบำรุง
รักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ ส่วนใหญ่คอื เงินเดือนวิศวกร จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ SPC มีกำไรขัน้ ต้น
จากการขายไฟฟ้าเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 76.28 และ ร้อยละ 79.47ตามลำดับ สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555
ตามลำดับ
				
(ข) ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธํนวาคม 2554 และ 2555 SPC มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารทัง้ สิน้ จำนวน 64.2 ล้าน
บาท และ201.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.3 และ 23.7 ของรายได้รวมตามลำดับ คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ
214.5 เมื่อเทียบกับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดจากการที่ SPC มีโครงการที่เปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ทมี่ ากขึน้ ซึง่ ณ รอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 SPC มีเพียงโครงการโคราช 1 ทีเ่ ปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เพียงโครงการเดียว เทียบกับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ SPC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 5 โครงการ ได้แก่ โคราช 1
สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และ เลย 1 และในปี 2555 ได้เปิดดำเนินการเพิม่ ขึน้ อีก 4 โครงการ คือ ขอนแก่น 1 โคร่ช 3 โคราช 4
และโคราช 7 รวม ณ สิน้ ปี 2555 ได้เปิดดำเนินการรวมทัง้ สิน้ 9 โครงการโดยค่าใช้จา่ ยในการบริหารหลักประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
พนักงานและค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
(ค) ต้นทุนทางการเงิน
รอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 SPC มีตน้ ทุนทางการเงินทัง้ สิน้ จำนวน 86.1 ล้านบาท และ
232.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.2 และร้อยละ 27.25 ของรายได้รวมตามลำดับ คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ
169.9 เมื่อเทียบกับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินดังกล่าวแบ่งเป็นส่วนของดอกเบี้ยจ่าย
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากการที่ SPC เริม่ ทยอยเบิกเงินกูใ้ นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยค่าบริหารจัดการเป็นไปตาม
เงือ่ นไขสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ระหว่าง SPC IFC และ EFE และประมาณการอัตราดอกเบีย้ จ่ายเป็นไปตามที่ SPC จะต้องชำระตามเงือ่ นไขที่
SPC มีสทิ ธิในการซือ้ หุน้ (Call Option) และ สิทธิในการเลือกขายหุน้ (Put Option) ให้แก่ EFE และ IFC สำหรับโครงการโคราช 1
นครพนม 1 และสกลนคร 1 
(1.2.3) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 SPC มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ จำนวน 16.5 ล้านบาท และ 165.1
ล้านบาท และ กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ ือหุ้นบริษทั ใหญ่ จำนวน –(9.3) ล้านบาท และ 38.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไร
(ขาดทุน) สุทธิรอ้ ยละ 5.3 และ 19.3 ตามลำดับ ทัง้ นี้ ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นัน้ แม้วา่ รายได้จากการขายไฟฟ้าจะเพิม่ สูง
ขึน้ จากการที่ SPC เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 5 โครงการ อย่างไรก็ดี SPC มีขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นจำนวน 21.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.7 ของรายได้รวม และค่าใช้จา่ ยทางการเงินทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จำนวน 102.3 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.7 ของรายได้รวม ในปี 2555 SPC ได้เปิดโครงการเพิม่ ขึน้ อีก 4 โครงการ ทำให้มกี ารรับรูร้ ายได้เพิม่ เป็น 9
โครงการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 232.4 ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 27.2 ของรายได้รวม ทั้งนี้ SPC มีการป้องกัน
ความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) และแม้ว่า SPC ได้ลด
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นแล้วก็ตาม SPC ยังต้องรับรูก้ ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงของ
แต่ละงวดในงบกำไรขาดทุน ทำให้เกิดความผันผวนต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิของ SPC อีกเล็กน้อย

(1.3) การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษทั ฯได้วเิ คราะห์ฐานะทางการเงินของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้งบการเงินของ SPC และบริษทั ย่อยของ
SPC เป็นหลัก เนือ่ งจากบริษทั ฯดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ หมดผ่าน SPC

ตารางแสดงโครงสร้างทางการเงิน – บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
รายการ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

งบตรวจสอบสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
33.00
263.60
-

0.67
5.30
-

297.20
0.00
0.00

2.370
-

079
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รายการ

งบตรวจสอบสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

ลูกหนีก้ ารค้า
98.90
สินค้าคงเหลือ
9.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์กอ่ สร้าง
ภาษีซอ้ื รอใบกำกับ
ลูกหนีก้ รมสรรพากร
106.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
12.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
523.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินให้กยู้ มื แก่กรรมการ
เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
3,955.60
สินทรัพย์ระหว่างทาง
206.50
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ บั เหมา และอุปกรณ์กอ่ สร้าง
41.50
เงินมัดจำค่าทีด่ นิ
15.50
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
0.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้ำประกัน และมีขอ้ จำกัดการใช้
168.30
ค่ารับประกันเครือ่ งแปลงไฟฟ้ารอตัดจ่าย
51.50
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
2.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
2.90
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
4,444.70
รวมสินทรัพย์
4,968.20
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
493.20
เจ้าหนีค้ า่ ก่อสร้างและวัสดุกอ่ สร้าง
116.50
เงินกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์
621.30
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ กำหนด 1 ปี
231.50
ส่วนของหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินทีถ่ งึ กำหนด 1 ปี
1.80
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
55.90
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
10.60
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
13.20
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
1,544.00
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
1.40
เงินกูย้ มื ระยะยาว
2,213.90
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
3.80
หุน้ สามัญในบริษทั ย่อยรอซือ้ คืน
86.50

080

1.99
0.19

169.10
250.00

2.14
0.25
10.54

251.60
274.20
1,017.10

79.62
4.15
0.83
0.31
0.01

10,819.70
223.60

3.39
1.04
0.05
0.06
84.46
100.00

293.30
126.10
33.70
11,501.40
12,518.50

9.93
2.34
12.51
4.66
0.03

1,170.50
181.80
37.50
1628.10
725.60
1.90

1.13
0.21
0.27
31.08

31.00
1.20
80.80
3,858.40

0.03
44.56
0.08
1.74

1.20
6,241.70
1.80
65.30

5.00

1.35
0.20
2.01
2.19
8.12

86.43
1.79
0.04
2.34
1.01
0.27
91.88
100.00
9.35
1.45
0.30
13.00
5.79
0.02
0.25
0.01
0.65
30.82
0.01
49.86
0.01
0.52
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			 งบตรวจสอบสิ้นสุดวันที่
รายการ
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
หุน้ สามัญในบริษทั ย่อยทีม่ สี ทิ ธิเลือกขายคืน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
หุน้ สามัญ 45,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
หัก ลูกหนีค้ า่ หุน้
กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - บริษทั ย่อย
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนผูถ้ อื หุน้
กำไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุมของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนผูถ้ อื หุน้

98.70
0.30
2,404.60
3,948.60

1.99
0.01
48.40
79.48

450.00

9.06

450.00
(8.60)
(9.40)
432.00
587.60
1,019.60
4,968.20

9.06
(0.17)
(0.20)
8.69
11.83
20.50
100.00

101.60
0.30
6,411.90
10,270.30

1500.00

24.30
1,524.30
723.90
2,248.20
12,518.50

0.81
0.00
51.22
82.04
11.98
0.19
12.18
5.78
17.96
100.00

(ก) ภาพรวมของสินทรัพย์
					 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มสี นิ ทรัพย์รวมหลักเป็นการลงทุนในทรัพย์สนิ ถาวร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สนิ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า และทีด่ นิ โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2555 SPC มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ จำนวน 4,968.2 ล้านบาท และ 12,518.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงที่
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 151.9 เมือ่ เทียบกับปี 2554 สาเหตุการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์รวมมาจากการลงทุนในส่วนของบริษทั ย่อย เพือ่ พัฒนา
โครงการอีก 29 โครงการเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ SPC เริม่ ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรอบปี 2555 ก็สำเร็จเพิม่ อีก 4
โครงการทีส่ ามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึง่ คาดว่าโครงการทีเ่ หลืออยูจ่ ะแล้วเสร็จภายในปี 2556 นี้
			
(ข) สินทรัพย์หมุนเวียน
					 ลูกหนีก้ ารค้า ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 SPC มีลกู หนีก้ ารค้าทัง้ สิน้ จำนวน 98.9
ล้านบาท และ 169.1 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 70.9 เมือ่ เทียบกับปี 2554 ทัง้ นี้ ลูกหนี้
การค้าทั้งจำนวนเป็นลูกหนี้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากการที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ SPC ได้เริ่มเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 SPC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพียงโครงการเดียว คือโคราช 1
และรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 SPC สามารถเปิดโครงการเพิม่ อีก 4 โครงการ กล่าวคือ สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และ
เลย 1 และปี 2555 เปิดเพิม่ อีก 4 โครงการ รวมเป็นทัง้ สิน้ 9 โครงการ ส่งผลให้มกี ารเรียกเก็บเงินค่าขายไฟฟ้าจาก กฟภ. เพิม่ มากขึน้  
เมือ่ พิจารณาความสามารถในการเก็บหนีข้ องบริษทั ฯ สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555
พบว่าระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ คิดเป็นจำนวน 112 วัน และ 75 วัน ตามลำดับ 
					 (ค) สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 SPC มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ทัง้ สิน้ จำนวน 118.5 ล้าน
บาท และ 525.8 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 343.7 เมือ่ เทียบกับปี 2554 ทัง้ นี้ รายการหลักของ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ ลูกหนี้กรมสรรพากร ซึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (VAT ซื้อ) และ
จะทยอยลดลง จากการนำภาษีมลู ค่าเพิม่ จากการขายไฟฟ้า (VAT ขาย) มาหักลดได้ และ ภาษีซอื้ รอใบกำกับ เป็นรายการทีร่ อใบกำกับภาษี
ซึง่ เมือ่ ได้ใบกำกับภาษีแล้ว จะหักออกเป็นภาษีซอื้ จริงต่อไป 
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(ง) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิหลัก ได้แก่ สินทรัพย์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วยงานระหว่างก่อสร้าง แผงพลังงานแสงอาทิตย์ เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า และทีด่ นิ โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2555 SPC มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ คิดเป็นจำนวน 3955.6 ล้านบาท และ 10,819.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 173.5 เมือ่ เทียบกับปี 2554 
และมีสนิ ทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 206.5 ล้านบาท และ 223.6 ล้านบาท ปี 2554 และ 2555 ตามลำดับ 
		 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ แยกตามโครงการ ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 สรุปดังนี้
ปี

SPC

โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2

เลย 1

2553
2554
2555

41.60
56.60
89.90

688.60
666.10
642.30

572.40
553.00

548.60
546.90
527.10

486.70
574.10
555.00

31.00
590.90
571.50

ขอนแก่น 1 โคราช 3

67.30
594.60

473.20
573.10

โคราช 4

โคราช 7 จำนวนรวม

143.70
610.90

1,796.50
101.70 3,792.90
557.40 5,274.80

(จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ คิดเป็นจำนวน 225.0 ล้านบาท
และ 693.7 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 208.3 เมือ่ เทียบกับปี 2554 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันและมีข้อจำกัดในการใช้ เป็นเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน และ
ออมทรัพย์ ซึ่งมีเงื่อนไขการใช้จ่าย และขั้นตอนการเบิกถอนสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะตามข้อกำหนดของสัญญาบริหารการเงิน (Cash
Management Agreement) ทีท่ ำกับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ2555 จำนวน 168.3 ล้าน
บาท และ 293.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 74.3 เมือ่ เทียบกับปี 2554 ซึง่ เป็นไปตาม
เงือ่ นไขทีท่ ำไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ 
(ฉ) แหล่งทีม่ าของทุน – หนีส้ นิ
หนีส้ นิ รวม
ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 SPC มีหนี้สินรวมของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทัง้ สิน้ จำนวน 3,948.6 ล้านบาท และ 10,270.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 160.1
เมือ่ เทียบปี 2554 เปลีย่ นแปลงตามการพัฒนาโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์,
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 เจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์คดิ เป็นจำนวน 621.3 ล้านบาท
และ 1,628.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 162.0 เมื่อเทียบปี 2554 เปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมคิดเป็น
จำนวน 2,445.4 ล้านบาท และ 6,967.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 184.9 เมือ่ เทียบปี 2554 ทัง้ นี้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากการทยอยเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ SPC และเพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 มียอดเงิน
กูย้ มื ระยะยาวคงค้างจำนวน 5 โครงการ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และ เลย 1 และเพิม่ อีก 4 โครงการคือ ขอนแก่น 1
โคราช 3 โคราช 4 และ โคราช 7 ตามลำดับ
เจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์
เจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์ เป็นเจ้าหนีค้ า่ สัง่ ซือ้ อุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในรอบปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 เจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์ คิดเป็นจำนวน 621.3 ล้านบาท และ1,628.1 ล้านบาท ตามลำดับ หรือ
คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 162.0 เมื่อเทียบกับปี 2554 ทั้งนี้ ยอดเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นจากการที่ SPC 

สั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอุปกรณ์หลัก ได้แก่ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าหนี้ค่าแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ คิดเป็นอัตรากว่าร้อยละ 90.0 ของมูลค่าเจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์รวม
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เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ตารางสรุปเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 53

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
493.20
1,170.50
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
408.80
2,477.60
6,967.30
หัก ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระในหนึง่ ปี
(46.00)
(231.40)
(725.60)
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูร้ อตัดจ่าย
(6.70)
(32.30)
0.00
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
356.10
2,213.90
6,241.70
			
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 SPC และบริษทั ย่อย มีการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จำนวนรวม 493.2 ล้าน
บาท ซึง่ เป็นการกูย้ มื ในรูปของตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะเวลา 6 เดือน เพือ่ ใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการ และเพือ่ ใช้สำหรับเป็น
เงินทุนในโครงการขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 และปี 2555 เพือ่ ใช้เป็นทุนสำหรับโครงการทีก่ ำลังก่อสร้าง 
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน คิดเป็นจำนวน 2,213.9 ล้านบาท และ
6,241.7 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 181.9 เมือ่ เทียบปี 2554 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารผูใ้ ห้สนิ เชือ่ โดยเงินกูส้ ว่ นใหญ่ของบริษทั ฯ มีไว้เพือ่ ใช้ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้ นี้ รายละเอียดของวงเงินกูแ้ ละภาระหนีค้ งเหลือ สรุปดังนี้
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
หมายเหตุ

บริษัท

โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1)
โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1)
โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1)
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2)
โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1)
โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1)
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3)
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4)
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7)

สัญญาเงินกู้
วงเงินกู้

วันที่

420,000,000
441,000,000
441,000,000
441,000,000
441,000,000
455,000,000
512,000,000
517,500,000
487,500,000

19 พย 52
18 ตค 53
18 ตค 53
25 กค 54
25 กค 54
14 พย 54
3 กพ 55
3 กพ 55
3 กพ 55

กำลัง
สัดส่วนการธนาคารในการให้กู้ยืม(%)
การผลิต
เมกะวัตต์ KBANK BAY Tana ICBC IFC CTF
chart

Total

6.12 100.00
100.00
6.12 100.00
100.00
6.12 100.00
100.00
6.12 23.54 17.67 17.67
27.32 13.80 100.00
6.12 23.54 17.67 17.67
27.32 13.80 100.00
6.12 40.00 30.00 30.00
100.00
6.12 30.00 45.00
25.00
100.00
6.12 30.00 45.00
25.00
100.00
6.12 30.00 45.00
25.00
100.00

* KBANK คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), IFC คือ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ, กองทุนเพือ่ เทคโนโลยีสะอาด (CTF Fund) คือ Clean Technology Fund ซึง่
เป็นกองทุนที่จัดการโดยธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งให้เฉพาะโครงการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ, BAY คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Tanachart คือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (เดิมคือ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) ICBC คือ ธนาคาร ไอซีบซี (ี ไทย)จำกัด(มหาชน)

(ฉ) ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 SPC มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินสำหรับการออกหนังสือค้ำประกัน (Letter
of Guarantee) จำนวน 0.1 ล้านบาท และภาระค้ำประกันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จนกว่าจะแล้วเสร็จให้บริษทั ย่อย SPC
จำนวน 1,031.6 ล้านบาท รวมถึงภาระผูกพันจากการทำสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างทีป่ รึกษา สัญญาจ้างถมดิน สัญญา
เช่าอาคารสำนักงาน สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ สัญญาจ้างตกแต่งภายใน เป็นต้น รวมจำนวน 149.8 ล้านบาท นอกจากนี้ SPC มีภาระผูกพัน
จากการทีบ่ ริษทั ย่อยต้องจ่ายค่าบริหารจัดการ (Management Fee) การซือ้ คืนหุน้ สามัญ (Put and Call Option) และการให้สทิ ธิเลือก
ขายหุน้ (Put Option) ซึง่ ได้มกี ารบันทึกไว้ในงบการเงินของ SPC แล้ว
(ช) แหล่งทีม่ าของทุน – ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ไม่รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย) ของ
SPC คิดเป็นจำนวน 432.0 ล้านบาท และ 1,524.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 252.8 เมือ่ เทียบกับปี
2554 ซึง่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากการเพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ SPC จากทุนชำระแล้ว 450.0 ล้านบาท เพิม่ อีก 1,050 ล้านบาท ต้นปี
2555 หลังจากที่ บริษทั ฯSPCG ซึง่ เป็นบริษทั แม่ได้ระดมเงินเพิม่ ทุนจากตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ทีผ่ า่ นมา
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 SPC มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีคา่ เท่ากับ
3.8 เท่า และ 4.6 เท่า ตามลำดับ ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ สาเหตุหลักทีอ่ ตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก SPC มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ SPC อนึ่งแม้ว่า SPC จะได้ทำการเพิ่มทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้น แต่การเพิ่มขึน้ ของหนี้สินยังมีสัดส่วนมากกว่าการ
เพิม่ ทุนดังกล่าว ส่งผลให้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ตามลำดับ และหลังจากเริม่ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สดั ส่วนดังกล่าว
ก็จะลดลงตามลำดับ
หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของหนีท้ มี่ ดี อกเบีย้ (Interest Bearing Debt) ของ SPC ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2555 อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีต่ อ้ งจ่ายดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีคา่ เท่ากับ 2.8 เท่า และ 3.6 เท่า ตามลำดับ และ
สาเหตุของการเพิม่ ขึน้ ของอัตราส่วนดังกล่าวในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 เนือ่ งมาจาก SPC มีเงินกูย้ มื ระยะยาวและ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ใช้ลงทุนก่อสร้างและซือ้ อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเพือ่ ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ 
(ฌ) อัตราส่วนสภาพคล่อง
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ฯ มีคา่ เท่ากับ 0.3 เท่า
และ 0.2 เท่า ตามลำดับ อยู่ในระดับต่ำเนื่องจาก SPC อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
หลายโครงการ จึงมีเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ค่อนข้างสูง โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้อุปกรณ์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ มีคา่ เท่ากับ
1.7 เท่า และ 1.8 เท่า ตามลำดับ ทัง้ นี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว SPC มีการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า และจะเริม่ รับรูร้ ายได้เมือ่ เปิดดำเนิน
การเชิงพาณิชย์ ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในช่วงดังกล่าวจึงอยูใ่ นระดับต่ำ แต่เมือ่ เริม่ เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้แล้วก็จะมี
เงินสดเพียงพอในการชำระดอกเบีย้ เนือ่ งจากเป็นโครงการทีม่ อี ตั รากำไรขึน้ ต้นสูง และมีกระแสเงินสดมาก 

2.5.2 ธุรกิจเหล็ก

(1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจเหล็ก
บริษัทฯได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจหล็กโดยใช้งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นหลัก เนื่องจากบริษัทฯ
เป็นผูด้ ำเนินธุรกิจเหล็กทัง้ หมดด้วยตนเอง
เพื่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจเหล็กสำหรับรอบปี (งบเฉพาะกิจการ) สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 เทียบรอบปี 2555 ดังนี้

 	 		
งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
ธุรกิจเหล็ก
(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะกิจการ)
(SPCG)
(SPCG)
(STEEL)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้
รายได้จากการขาย
145.10
45.90
175.90
52.90
191.60
62.53
รายได้จากการขายพร้อมติดตัง้
166.30
52.60
148.50
44.60
111.10
36.28
อืน่ ๆ
4.80
1.50
8.20
2.50
3.70
1.19
รวมรายได้
316.20
100.00
332.60
100.00
306.40
100.00
ค่าใช้จา่ ย	 	 	 	 	 	 
ต้นทุนขาย
123.20
38.90
156.00
46.90
173.70
56.69
ต้นทุนขายพร้อมติดตัง้
132.00
41.80
120.60
36.20
93.10
30.38
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
9.60
3.00
8.60
2.60
6.90
2.26
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
26.80
8.50
26.90
8.10
25.10
8.20
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
10.70
3.40
16.30
4.90
5.70
1.84
รวมค่าใช้จา่ ย
302.30
95.60
328.40
98.70
304.50
99.37
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ธุรกิจเหล็ก

กำไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
และภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กำไรก่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด

งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะกิจการ)
(SPCG)
(SPCG)
(STEEL)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
13.90
1.40
12.50
3.60
8.90

4.40
0.40
4.00
1.20
2.80

4.200
0.70
3.50
1.70
1.80

1.30
0.20
1.10
0.50
0.60

1.90
0.40
1.50
1.01
0.50

0.63
0.13
0.50
0.33
0.17

หมายเหตุ * ร้อยละของรายได้รวม

(1.1) รายได้จากการขาย
			
รายได้หลักจากธุรกิจเหล็ก ประกอบด้วยรายได้จากการขาย และรายได้จากการขายพร้อมติดตัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) รายได้จากการขาย ประกอบด้วยรายได้จากการขายแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนชนิดไม่เคลือบสี และชนิด
เคลือบสี และแปเหล็กกล้ากำลังสูง สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายทัง้ สิน้ จำนวน
175.9 ล้านบาท และ 191.5 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.8 เมือ่ เทียบกับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 
(ข) รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วยรายได้จากการขายแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนชนิดไม่เคลือบสี
และชนิดเคลือบสี และแปเหล็กกล้ากำลังสูง พร้อมบริการติดตัง้ ให้แก่โครงการต่างๆ โดยในรอบปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายพร้อมติดตัง้ ทัง้ สิน้ จำนวน 148.4 ล้านบาท และ 111.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเปลีย่ นแปลง
ลดลงร้อยละ25.1 เมือ่ เทียบกับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ตารางแสดงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ
		
โครงสร้างรายได้

รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
มูลค่า
ร้อยละ*
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รอบปีสิ้นสุดวันที่
รอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
มูลค่า
ร้อยละ*
มูลค่า
ร้อยละ*
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ธุรกิจเหล็ก						
1. รายได้จากการขาย
145.10
45.90
175.90
52.90
191.60
- แผ่นเหล็กเคลือบขึน้ ลอน–ชนิดไม่เคลือบสี 96.20
30.40
175.90
52.90
191.60
- ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ**
48.90
15.50
2. รายได้จากการขายพร้อมติดตัง้
166.30
52.60
148.50
44.60
111.10
3. รายได้อน่ื ***
4.80
1.50
8.20
2.50
3.70
รวมรายได้ธรุ กิจเหล็ก
316.20
100.00
332.60
100.00
306.40
หมายเหตุ

62.50
62.50
36.30
1.20
100.00

* ร้อยละของรายได้รวม
** ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป หลังคาโปร่งแสง แปเหล็กกล้ากำลังสูง และอุปกรณ์ประกอบ เช่น น๊อต สกรู เป็นต้น
*** รายได้อนื่ ประกอบด้วยดอกเบีย้ รับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้จากการขนส่ง และรายได้จากการขายเศษเหล็ก 

(1.2) ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
(ก) ต้นทุนขายและกำไรขัน้ ต้น
ต้นทุนทีส่ ำคัญของบริษทั ฯสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี 
้
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ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้นจากการขาย ต้นทุนขายโดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนแผ่นเหล็กม้วนรีดเย็นที่บริษัทฯ
สัง่ ซือ้ จาก บลูสโคป สตีล โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายทัง้ สิน้ จำนวน 156 ล้านบาท และ
173.6 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีล่ ดลงร้อยละ 11.28 เมือ่ เทียบกับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนือ่ งจากมี
การรับรูต้ น้ ทุนขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามยอดขายทีท่ เี่ พิม่ ขึน้ เช่นกัน
ดังนัน้ ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีอตั รากำไรขัน้ ต้นจากการขายประมาณ
ร้อยละ 11.3 และ 9.3 ซึง่ ลดลงเนือ่ งจากสภาวะการแข่งขันด้านราคาในตลาด ทำให้อตั รากำไรขัน้ ต้นลดลง
ต้นทุนขายพร้อมติดตัง้ และกำไรขัน้ ต้นจากการขายพร้อมติดตัง้ ต้นทุนขายพร้อมติดตัง้ โดยส่วนใหญ่เป็นต้น
ทุนแผ่นเหล็กม้วนรีดเย็นที่บริษัทฯสั่งซื้อจาก บลูสโคป สตีล แรงงาน และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ โดยในรอบปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีตน้ ทุนขายพร้อมติดตัง้ ทัง้ สิน้ จำนวน 120.6 ล้านบาท และ 93.1 ล้านบาท ตาม
ลำดับ คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีล่ ดลงร้อยละ 22.8 เนือ่ งจากลูกค้าเน้นการซือ้ สินค้าสำเร็จรูปไปติดตัง้ เอง อีกทัง้ มีการแข่งขันราคาทีส่ งู มาก 
ดังนัน้ ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีอตั รากำไรขัน้ ต้นจากการขายพร้อมติดตัง้ ประมาณร้อยละ 18.7 และ
16.2 ตามลำดับ ซึง่ อัตรากำไรขัน้ ต้นดังกล่าวลดลงเนือ่ งจากบริษทั ฯมีการรับงานโครงการขายพร้อมติดตัง้ น้อยลง 
(ข) ค่าใช้จา่ ยในการขาย ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการขาย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับพนักงานขาย สำหรับรอบปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายทัง้ สิน้ จำนวน 8.6 ล้านบาท และ 6.9 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.6 และร้อยละ 2.2 ของรายได้รวมตามลำดับ 
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับพนักงาน ค่าเสือ่ มราคาและ
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และหนีส้ งสัยจะสูญ สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยในการ
บริหารทัง้ สิน้ จำนวน 26.9 ล้านบาท และ 25.1 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.1 และร้อยละ 8.2 ของรายได้รวมตามลำดับ 
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีคา่ ตอบแทนผูบ้ ริหาร
ทั้งสิ้นจำนวน 16.3 ล้านบาท และ 5.65 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.8 ของรายได้รวมตามลำดับ 

คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงลดลงร้อยละ 65.3 เมือ่ เทียบกับรอบปี 2554 เนือ่ งจากได้แยกออกมาจัดตัง้ ธุรกิจเหล็กเพือ่ ให้งา่ ยต่อการควบคุม
ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยจึงไม่มาก
(1.3) กำไรสุทธิ
สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาท และ
0.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิรอ้ ยละ 0.6 และร้อยละ 0.1 ตามลำดับ คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงลดลงร้อยละ 72.2 จากรอบปี 2554
ทัง้ นี้ อัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงมาก เนือ่ งจากภาวะการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรง ทำให้อตั รากำไรขัน้ ต้นลดลง ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง
		
(2) การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธุรกิจเหล็ก
บริษทั ฯ ได้วเิ คราะห์ฐานะทางการเงินของธุรกิจหล็กโดยใช้งบการเงินเฉพาะของบริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟจำกัด 
ตารางแสดงโครงสร้างทางการเงิน – บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด

รายการ

งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะกิจการ)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

สินทรัพย์ :สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
11.41
15.73
6.69
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
12.35
17.03
43.02
สินค้าคงเหลือ
21.00
28.96
24.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
12.15
16.75
19.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
56.91
78.47
93.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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รายการ

งบตรวจสอบ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-54
31-ธ.ค.-55
(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะกิจการ)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
15.37
21.19
9.58
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
0.24
0.34
0.12
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
15.62
21.53
9.70
รวมสินทรัพย์
72.52
100.00
103.12
หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ :หนีส้ นิ หมุนเวียน				
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
57.55
79.35
61.64
ส่วนของหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินทีถ่ งึ กำหนด
1.23
1.70
0.67
ชำระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
1.52
2.10
8.20
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
60.30
83.15
70.51
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน				
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
3.33
4.59
1.75
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
0.03
0.04
1.48
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
3.36
4.63
3.23
รวมหนีส้ นิ
63.66
87.78
73.74
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 				
ทุนเรือนหุน้
10.00
13.79
30.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม
( 1.14)
1.55
( 0.62)
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
8.86
12.22
29.38
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
72.52
100.00
103.12

9.29
0.12
9.41
100.00
59.77
0.65
7.95
68.38
1.70
1.44
3.13
71.51
29.09
(0.60)
28.49
100.00

หมายเหตุ * ร้อยละของสินทรัพย์รวม

(ก) ภาพรวมของสินทรัพย์
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ จำนวน 72.5 ล้านบาท และ
103.1 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.2 เมือ่ เทียบกับปี 2554 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวม ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์หมุนเวียนอันเกิดจากลูกหนี้การค้าในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 2555 เท่ากับ 12.3 ล้านบาท และ 60.7 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 393.5 เมือ่
เทียบกับปี 2554 นอกจากนีส้ นิ ค้าคงเหลือในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 เท่ากับ 21.0 ล้านบาท และ 24.5 ล้านบาท
ตามลำดับ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.7 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2554 
(ข) สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีลกู หนีก้ ารค้าและ
ตัว๋ เงินรับ–สุทธิ ทัง้ สิน้ จำนวน 12.3 ล้านบาท และ 43.0 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม้ ขึน้ ร้อยละ 249.6 เมือ่
เทียบกับปี 2554
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ตารางลูกหนีก้ ารค้าแยกตามอายุหนีท้ คี่ า้ งชำระของบริษทั ฯ สำหรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 สรุปดังนี 
้

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
เช็ครับลงวันทีล่ ว่ งหน้า
เช็คคืน
ลูกหนีก้ ารค้า
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
เกินกำหนด 1-30 วัน
เกินกำหนด 31-60 วัน
เกินกำหนด 61-120 วัน
เกินกำหนด 121-180 วัน
เกินกำหนด 180 วันขึน้ ไป
รวมลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
มูลค่าลูกหนีส้ ทุ ธิ
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)

31-ธ.ค.-54
พันบาท

31-ธ.ค.-55
พันบาท

2,173.50
10,178.69
7,010.84
2,126.05
932.67
109.12
12,352.19
12,352.19
65.00

9,682.04
209.46
33,129.90
15,704.05
11,779.07
2,062.51
2,900.36
54.19
629.73
43,021.40
43,021.40
40.00

หมายเหตุ * ปรับฐานให้เป็นเต็มปี เพือ่ การเปรียบเทียบได้

		
บริษทั ฯมีนโยบายให้เครดิตลูกหนีจ้ ากการขายสินค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน และมีนโยบายเรียกเก็บ
เงินทันทีสำหรับลูกหนี้จากการขายพร้อมติดตั้งโครงการ เนื่องจากตามปกติการขายพร้อมติดตั้งจะเรียกเก็บเงินได้ช้ากว่า ซึ่งในอดีตที่
ผ่านมาบริษทั ฯสามารถเก็บเงินลูกหนีข้ ายพร้อมติดตัง้ ได้ในระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาความสามารถในการเก็บหนีข้ องบริษทั ฯ พบว่า ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ จำนวน 65 วัน และ 40 วัน ตามลำดับ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการโอน
กิจการให้บริษัทย่อยดำเนินการธุรกิจนี้ตั้งแต่ไตรมาส4 ปี 2554 เป็นต้นไป บริษัทฯ ยังคงนโยบายการให้เครดิตที่ 45-60 วัน เพื่อให้
สอดคล้องกับเครดิตเทอมทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหนีก้ ารค้า(วัตถุดบิ ) เพือ่ รักษาสภาพคล่องของบริษทั เป็นสำคัญ
สินค้าคงเหลือ–สุทธิ หลัก ได้แก่ วัตถุดบิ เหล็ก และสินค้าสำเร็จรูป โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มี
สินค้าคงเหลือ–สุทธิ คิดเป็นจำนวน 21.0 ล้านบาท และ 24.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.7 เมือ่
เทียบกับปี 2554 
					 (ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ หลัก ได้แก่ ทีด่ นิ และอาคารโรงงาน โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2555 บริษทั ฯมีทดี่ นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ทัง้ สิน้ จำนวน 15.3 ล้านบาท และ 9.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการ
เปลีย่ นแปลงทีล่ ดลงร้อยละ 37.9 เมือ่ เทียบกับปี 2554 ลดลงจากการทยอยตัดค่าเสือ่ มราคาในแต่ละปี
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-สุทธิ เป็นสินทรัพย์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน-สุทธิ ทัง้ สิน้ จำนวน 0.24 ล้านบาท และ 0.11 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการ
เปลีย่ นแปลงทีล่ ดลงร้อยละ 54.1 เมือ่ เทียบกับปี 2554 ทัง้ นี้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-สุทธิลดลงในช่วงดังกล่าวจากการทยอยตัดชำระค่าตัด
จำหน่ายในแต่ละปี 
เงินประกันผลงาน-สุทธิ เป็นการค้ำประกันผลงานให้แก่ลกู ค้าโครงการบริการขายพร้อมติดตัง้ เฉลีย่ ระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปีนบั จากวันทีส่ ง่ มอบงานให้แก่ลกู ค้า โดยจะมีการหักเงินประกันผลงานประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่างาน โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีเงินประกันผลงาน-สุทธิ ทัง้ สิน้ จำนวน 0 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 100 เมือ่ เทียบกับปี 2554 
(ง) แหล่งทีม่ าของทุน – หนีส้ นิ
หนีส้ นิ รวม
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีหนีส้ นิ รวมจากธุรกิจเหล็ก ทัง้ สิน้ จำนวน
63.6 ล้านบาท และ 73.7 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.8 เมือ่ เทียบปี 2554 ซึง่ สาเหตุสำคัญของ
การเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนโดยในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 การ
เปลีย่ นแปลงของหนีส้ นิ หมุนเวียนดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยดังต่อไปนี้
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เจ้าหนีก้ ารค้า โดยในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 มีเจ้าหนีก้ ารค้าจำนวน 57.5 ล้านบาท
และ 61.64 ล้านบาท ตามลำดับ เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 7.2 เมือ่ เทียบกับปี 2554 เนือ่ งจากบริษทั ฯ ซือ้ สินค้ามากขึน้
เงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ ซึ่งเป็นรายได้รับล่วงหน้าจากงานบริการขายพร้อมติดตั้ง โดยในรอบปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานทีเ่ สร็จทัง้ สิน้ จำนวน 3.8 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท
ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีล่ ดลงร้อยละ 44.7 เมือ่ เทียบปี 2554 การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับเงินล่วงหน้าก่อนการดำเนินงานขายพร้อมติดตั้ง อย่างไรก็ดี ยอดเงิน
เรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จจะทยอยลดลงเมื่อบริษัทฯได้ดำเนินการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าแล้วเสร็จ โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานทีเ่ สร็จเลดลงจากการทีบ่ ริษทั ฯ รับงานบริการขายพร้อมติดตัง้ หลายโครงการ ซึง่
มูลค่างานโครงการตามสัญญารวมจำนวน 43.95 ล้านบาท 
ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ยังไม่มภี าระผูกพันกับธนาคารจากการใช้วงเงิน Letter
of Credit 
ทัง้ นี้ การดำเนินงานในธุรกิจเหล็กจะมีภาระผูกพันในการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการติดตัง้ ให้กบั ลูกค้าเฉพาะ
ที่เป็นสินค้าจากบลูสโคป สตีล ภายใต้เงื่อนไขว่าการชำรุดเสียหายนั้นต้องเกิดขึ้นจากตัววัสดุสินค้าเองโดยตรง ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงความ
เสียหายอันเกิดจากการกระทำอื่นภายนอกที่มาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวสินค้า โดยมีระยะเวลารับประกันประมาณ 5 –30 ปีแล้วแต่
ประเภทสินค้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯไม่มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจากการรับประกันดัง
กล่าว เนือ่ งจากผูจ้ ดั จำหน่ายสินค้าของบริษทั ฯมีการรับประกันคุณภาพสินค้าต่อภายใต้เงือ่ นไขเดียวกัน โดยมีระยะเวลารับประกัน 5 – 30 ปี
ซึง่ ทำให้บริษทั ฯ สามารถเรียกค่าเสียหายจากผูจ้ ดั จำหน่ายได้ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่ได้รบั รูค้ า่ ใช้จา่ ยและ
หนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการรับประกันดังกล่าว 
(จ) แหล่งทีม่ าของทุน – ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ คิดเป็นจำนวน 8.8 ล้านบาท และ
29.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 232.9 เมือ่ เทียบกับปี 2554 
การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มทุน โดยในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 มีทุน
จดทะเบียน 10 ล้านบาท และ 30 ล้านบาทตามลำดับ ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯมีขาดทุนสุทธิ 1.1 ล้าน
บาท และกำไร 0.5 ล้านบาท ตามลำดับ(เฉพาะ SSR) 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีคา่ เท่ากับ 7.2 เท่า และ
2.51 เท่า ตามลำดับ ซึง่ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนอีก 20 ล้านบาท ทำให้มเี งินหมุนเวียนเพียงพอสำหรับ
ดำเนินการกิจการได้ดขี นึ้
หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของหนีท้ มี่ ดี อกเบีย้ (Interest Bearing Debt) ของธุรกิจเหล็ก ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2555 อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีต่ อ้ งจ่ายดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีคา่ เท่ากับ 0.0 เท่า และ 0.0 เท่า ตามลำดับ เนือ่ ง
จากบริษทั ฯยังไม่มวี งเงินกับธนาคารพาณิชย์
					 (ช) อัตราส่วนสภาพคล่อง
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ฯ มีคา่ เท่ากับ 0.9 เท่า และ
1.2 เท่า สภาพคล่องบริษทั ดีขนึ้ จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม สินค้าคงเหลือของปี 2554 และ 2555 มีจำนวน 21.0 และ
24.5 ล้านบาท ตามลำดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.6 เมือ่ เทียบกับปี 2554 เนือ่ งจากมีการขยายธุรกิจ 
ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทัง้ กลุม่ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูต้ รวจสอบบัญชี
สรุปดังนี 
้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทน
งวด
กลุ่มบริษัท
ผู้ตรวจสอบบัญชี
การตรวจสอบ
รวม
บัญชี
รอบปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จำกัด
(มหาชน)
บริษทั โซล่าเพาเวอร์ จำกัด และ
บริษทั ย่อยจำนวน 34 บริษทั

บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์
เซอร์วสิ เซส จำกัด
บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์
เซอร์วสิ เซส จำกัด

600,000

600,000

790,000

790,000
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งวด

กลุ่มบริษัท

		
รวมค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
รอบปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย 2 บริษทั *
บริษทั โซล่าเพาเวอร์ จำกัด
และ บริษทั ย่อยจำนวน 34 บริษทั
		
รวมค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
รอบปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย 2 บริษทั *
บริษทั โซล่าเพาเวอร์ จำกัด
และ บริษทั ย่อยจำนวน 34 บริษทั
		
รวมค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์
เซอร์วสิ เซส จำกัด
บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์
เซอร์วสิ เซส จำกัด
บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด
บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด

ค่าตอบแทน
การตรวจสอบ
บัญชี

หน่วย : บาท

รวม

1,390,000

1,390,000

901,000

901,000

1,393,800

1,393,800

2,294,800

2,294,800

1,690,002

1,690,002

7,386,000

7,386,000

9,076,002

9,076,002

หมายเหตุ * บริษทั ย่อย 2 บริษทั ได้แก่ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด และ บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด

3 ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

3.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 		 3.1.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณการลงทุนประมาณร้อยละ 80 ของโครงการ จะมาจากค่าแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึง่ SPCG ได้มกี ารนำเข้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์จาก Kyocera ประเทศญีป่ นุ่ และ
เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าจาก SMA ประเทศเยอรมนี ซึง่ จะต้องชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้ SPCG ได้รบั ความเสีย่ งจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อถึงกำหนดชำระค่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผลการ
ดำเนินงานของบริษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ตาม SPCG ได้พิจารณาอัตราค่าเงินอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้วยเครื่องมือทางการเงิน
อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

3.1.2 วิธกี ารบันทึกบัญชีของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

แม้วา่ ในรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีกำไรขัน้ ต้นจำนวน 273.0 ล้านบาท และ 596.7 ล้านบาท
ตามลำดับคิดเป็นอัตรากำไรขัน้ ต้นถึงร้อยละ 47.2 และ 73.7 ตามลำดับ แต่เมือ่ หักค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ บริษทั ฯ มียอดกำไรสุทธิจำนวน 13.9
ล้านบาท และ 165.0 ล้านบาท ตามลำดับ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก บริษทั ฯสัง่ ซือ้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
จากต่างประเทศ ซึง่ ในปี 2554 บริษทั ฯ ใช้เครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ได้แก่ สัญญา
ซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) และ สิทธิในการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) อย่างไรก็ตาม เครือ่ งมือทางการ
เงินดังกล่าวยังบันทึกบัญชีแบบนอกงบดุล (Off Balance Sheet) และบริษทั ฯ ยังต้องรับรูก้ ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิด
ขึน้ จริงของแต่ละงวดในงบกำไรขาดทุน ทำให้เกิดความผันผวนต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ หากพิจารณาไม่รวมขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงดังกล่าว บริษทั ฯ จะมีกำไรสุทธิ 
ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2555 นี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงวิธีการลงบัญชีตามมาตรฐาน International Financial Reporting
Standards (IFRS) ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถบันทึกเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าวในงบดุล และจะลดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ดังกล่าวได้
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3.1.3 การใช้สทิ ธิซอื้ คืน และสิทธิเลือกขายหุน้ ของนักลงทุน

จากข้อตกลงการซือ้ /ขายหุน้ คืนกับ EFE จำนวน 3 ฉบับสำหรับโครงการ โคราช1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 และสัญญาขาย
หุน้ คืน (Put Option) กับ IFC จำนวน 3 ฉบับสำหรับโครงการโคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 นัน้ ทำให้บริษทั ฯ มีภาระทีอ่ าจจะเกิด
ขึ้นในอนาคตในการซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุนดังกล่าว และ/หรือ นักลงทุนดังกล่าวอาจใช้สิทธิที่จะขายหุ้นคืนให้แก่บริษัทฯ ตามสูตรการ
คำนวณราคาที่ตกลงไว้ในสัญญา ดังนั้น หากในอนาคตบริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นคืน และ/หรือ รับซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ 

จะต้องจัดหาเงินสดเพือ่ นำไปซือ้ หุน้ คืน และอาจส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ในอนาคตได้
อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้มกี ารบันทึกหนีส้ นิ หุน้ สามัญรอซือ้ คืน และหุน้ สามัญทีม่ สี ทิ ธิเลือกขายคืน และการประมาณ
การดอกเบีย้ ค้างจ่ายตามอัตราผลตอบแทนของนักลงทุนไว้ในงบการเงินแล้ว

3.1.4 โครงการในอนาคต

กลุม่ บริษทั ฯ SPCG มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทจี่ ะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2556 นีอ้ กี ประมาณ 27 โครงการ ซึง่
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ ดำเนินการเชิงพาณิชย์ตน้ ปี 2556 จำนวน 7 โครงการ อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ (มีสว่ นทีบ่ ริษทั
เป็นเจ้าของ 100 % 12 โครงการ และร่วมลงทุน อีก 2 โครงการ) ยังไม่เริม่ ดำเนินการอีก 6 โครงการ รวมทัง้ หมด 27 โครงการ ซึง่ แต่ละ
โครงการมีกำลังการผลิตประมาณ 7.46 เมกะวัตต์ และโครงการร่วมทุน 3.0 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 630 – 670 ล้านบาท
ต่อโครงการ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ เช่น ราคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า ค่าแรงงาน และ
ค่าทีด่ นิ เป็นต้น ซึง่ SPCG มีแผนการระดมทุนเพือ่ นำเงินทีไ่ ด้ไปใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการจัดหาเงินทุนจากการ
เพิม่ ทุนในบริษทั ย่อยของตนเองและ/หรือการหาผูร้ ว่ มทุน การกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และการใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากผลการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นการลงทุนในโครงการในอนาคตดังกล่าว อาจส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีการ
เปลีย่ นแปลงไปจากปัจจุบนั โดยอาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงตามแหล่งเงินทุนทีบ่ ริษทั ฯสามารถจัดหามาเพือ่ พัฒนาโครงการดังกล่าว
		 3.1.5 ความเข้มของแสงอาทิตย์
การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องพึ่งพิงแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก และหากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติ
หรือบางปีประเทศไทยอาจมีเมฆปกคลุมเป็นจำนวนมาก อาจจะส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
เต็มที่ และอาจส่งผลถึงรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม จากลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงมีความเข้มของแสงค่อนข้างสูง นอกจากนี้ SPCG ได้
ทำการศึกษาความเข้มของแสงในแต่ละพืน้ ที่โดยใช้ขอ้ มูลความเข้มของแสงย้อนหลัง 10 ปี ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
หรือ องค์การนาซ่า เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริเวณทีส่ ร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั ฯ มีความเข้มข้นแสงอยูใ่ นระดับสูง
3.2 ธุรกิจเหล็ก
		 3.2.1 ความผันผวนของราคาเหล็ก
ในธุรกิจเหล็ก มีแผ่นเหล็กม้วนรีดเย็นเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งหากราคาแผ่นเหล็กม้วนรีดเย็นมีความผันผวน มาก อาจส่งผลให้มี
ต้นทุนขายผันผวนสูงตาม และส่งผลต่อกำไรของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม ราคาต้นทุนวัตถุดบิ จาก บลูสโคป สตีล ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จำหน่ายวัตถุดบิ หลักให้บริษทั ฯ มีการปรับตัวรายเดือน ทำให้
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบค่อนข้างน้อย และบริษัทฯ มีการผลิตและสั่งสินค้าแบบ Just in time ทำให้บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือน้อย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะมีการแจ้งราคาต่อลูกค้าก่อน และเมือ่ ลูกค้าตกลงซือ้ สินค้าจึงจะสัง่ วัตถุดบิ เข้ามา บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากความ
ผันผวนของราคาวัตถุดบิ จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
		 3.2.2 ความผันผวนของเศรษฐกิจ
กลุ่มลูกค้าของธุรกิจเหล็กส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้น หากในอนาคตภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดความผันผวน
อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุม่ ลูกค้าหลักในการชะลอการลงทุนหรือขยายงาน และจะส่งผลต่อรายได้และกำไรของบริษทั ฯ ได้ในอนาคต
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีธรุ กิจหลัก 2 ด้าน คือ
(1) ธุรกิจโซล่า ฟาร์ม ซึง่ บริษทั ฯ ดำเนินการภายใต้ SPC , SPA และ SPE ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ 
บริษทั ฯ โดยสามารถแบ่งการดำเนินธุรกิจได้เป็น 3 ส่วนดังนี้
		 3 ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโซล่า ฟาร์ม
		 3 ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซล่า ฟาร์มแบบครบวงจร
		 3 ธุรกิจบริการด้านการปฏิบตั กิ าร บำรุงรักษาและการประมวลผลโซล่า ฟาร์ม
(2) ธุรกิจเหล็ก

1 ความเสี่ยงจากธุรกิจโซล่า ฟาร์ม
		 1.1 ความเสี่ยงจากธุรกิจลงทุนและพัฒนาโซล่า ฟาร์ม

				 (1) ความเสีย่ งจากปัจจัยทีจ่ ะก่อให้เกิดความล่าช้าของโครงการในอนาคต
เนื่องจาก SPC และ SPA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีธุรกิจหลักคือการลงทุนและพัฒนาโซล่า ฟาร์ม โดยมี
สัญญา ซือ้ ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement” หรือ “PPA”) รวมจำนวน 36 ฉบับ สำหรับโครงการโซล่า ฟาร์ม 36 โครงการ
ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการด้าน
เอกสารและยังมิได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งหากเกิดความล่าช้าของโครงการในการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ อาจส่งผลกระทบให้โซล่า
ฟาร์มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่ทนั ตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าได้ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ ขาดรายได้จากการขายไฟฟ้า
สำหรับโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนด 
					 อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้แล้วรวมจำนวน 16 โครงการ(ณ สิน้ ปี 2555
เปิดดำเนินการ 9 โครงการและ ณ 18 มกราคม 2556 เปิดดำเนินการเพิม่ อีก 7 โครงการ) นอกจากนีบ้ ริษทั ยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโซ
ล่า ฟาร์มอีก 14 โครงการ ซึง่ คาดว่าจทะยอยแล้วเสร็จ และเริม่ ดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ส่วนทีเ่ หลืออีก 6
โครงการ อยูใ่ นขัน้ ตอนการเริม่ ปรับปรุงทีด่ นิ ทีจ่ ดั หามาแล้ว 4 โครงการ และอีก 2 โครงการสุดท้าย อยูร่ ะหว่างการจัดหาทีด่ นิ ให้ครบ เพือ่
ทำการพัฒนา   ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 ซึ่งอยู่ในกำหนดระยะเวลาขายไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคตามสัญญา PPA
		
(2) ความเสีย่ งจากการพึง่ พาผูผ้ ลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าเพียงรายเดียว
เนือ่ งจากโครงการโซล่า ฟาร์มแต่ละโครงการของ SPC และ SPA มีการสัง่ ซือ้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์จาก Kyocera
Asia Pacific Pte., Ltd. (“Kyocera”) และสัง่ ซือ้ เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (“Inverter”) จาก SMA Solar Technology AG (“SMA”)
เพียงรายเดียว (ยกเว้น AJ Technology ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ SPA ทีใ่ ช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ของ REC ประเทศสิงคโปร์) โดย SPC
ได้ทำสัญญาซือ้ ขายระยะยาวกับผูผ้ ลิตและจำหน่ายทัง้ 2 บริษทั เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วโดยรายละเอียดทีส่ ำคัญของสัญญาดังกล่าวได้ถกู เปิดเผย
ไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 5. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ หาก Kyocera และ SMA หยุดดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง
โซล่า ฟาร์มในแต่ละโครงการทีเ่ หลือ
อย่างไรก็ดี Kyocera Asia Pacific Pte, Ltd เป็นบริษทั ลูกของ Kyocera Corporation, Japan ซึง่ เป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์คและตลาดหุ้นโตเกียว และเป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลายด้านจึงกระจายความเสี่ยงได้และมีการ ประกอบ
ธุรกิจนีม้ ายาวนานกว่า 50 ปี มีฐานะการเงินทีเ่ ข้มแข็ง กล่าวคือ ณ 31 มีนาคม 2555 บริษทั มีทนุ ชำระแล้ว 115,703 ล้านเยน มียอดขาย
รวม 1,190,870 ล้านเยนและมีผลประกอบการที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ จากข้อมูลที่เปิดเผยในนิตยสาร PV Eye ประเทศญีป่ ุ่น ได้อ้างอิง
แหล่งข้อมูลจาก Bloomberg ว่า Kyocera ได้รับการจัดไว้ในระดับ Safety Zone เมื่อพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ตามสูตร
Altman Z-Score ทำให้โอกาสที่ Kyocera จะหยุดดำเนินการหรือประสบปัญหานั้น มีความเป็นไปได้น้อยมาก Kyocera จึงถือว่าเป็น
พันธมิตรที่แข็งแกร่งของ SPCG ในกรณีที่ Kyocera ไม่สามารถผลิตและจำหน่ายแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ SPCG ได้ตามเวลา
ทีก่ ำหนด SPCG จึงสามาถสัง่ ซือ้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์จากผูผ้ ลิตรายอืน่ ได้ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีจำนวนผูป้ ระกอบการหลายราย ทัง้ นีห้ าก
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว จะทำให้โครงการมีความล่าช้ากว่าทีค่ าดไว้ได้
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SMA เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย Inverter รายใหญ่ซงึ่ ประกอบธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปีและเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหุน้ แฟรงค์เฟิรต์มผี ลประกอบการเข้มแข็ง โดย ณ 31 ธันวาคม 2555 มีทนุ ชำระแล้ว 34.7 ล้านยูโรและในปี 2554
บริษทั มียอดขายรวม 1,700 ล้านยูโร และเคยได้รบั รางวัลต่างๆ จากทัว่ โลกมาโดยตลอดตัง้ แต่ปี 2543 ดังนัน้ โอกาสที่ SMA จะหยุด
ดำเนินการหรือประสบปัญหานัน้ มีความเป็นไปได้นอ้ ยมาก จึงถือว่า SMA เป็นพันธมิตรทางการค้าทีเ่ ข้มแข็งของ SPCG เช่นกัน
				 (3) ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ในการก่อสร้างโซล่า ฟาร์ม งบประมาณการลงทุนประมาณร้อยละ 60 ของโครงการ จะใช้ในการจัดซือ้ แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึง่ ได้มกี ารนำเข้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์จาก Kyocera ประเทศญีป่ นุ่ และ Inverter
จาก SMA ประเทศเยอรมนี ซึง่ จะต้องชำระค่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และ Inverter เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษทั ฯ อาจได้รบั
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเมือ่ ถึงกำหนดชำระค่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และ Inverter ซึง่ อาจทำให้คา่ ใช้จา่ ยในการ
ลงทุนโซล่า ฟาร์มต่างไปจากงบประมาณทีต่ งั้ ไว้ได้ 
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาอัตราค่าเงินอย่างต่อเนือ่ ง และดำเนินการป้องกันความเสีย่ งด้วยการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) และสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน (Fully Hedged) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) หรือสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เต็มจำนวนเมื่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์
และเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
				 (4) ความเสีย่ งจากแสงอาทิตย์มคี วามเข้มของแสงน้อยกว่าปกติ
เนื่องจากธุรกิจลงทุนและพัฒนาโซล่า ฟาร์ม ต้องพึ่งพิงแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก หากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสง
น้อยกว่าปกติ หรือในบางปี ประเทศไทยมีเมฆปกคลุมเป็นจำนวนมาก อาจจะส่งผลให้โซล่า ฟาร์มของบริษทั ฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่
และอาจส่งผลถึงรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากประเทศไทยมีทตี่ งั้ อยูใ่ กล้กบั เส้นศูนย์สตู ร จึงทำให้มคี วามเข้มของแสงสูง นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ได้ทำการศึกษาความเข้มของแสงในแต่ละพืน้ ทีโ่ ดยใช้ขอ้ มูลความเข้มของแสงย้อนหลัง 10 ปี ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
หรือ องค์กรนาซ่า (NASA) เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริเวณทีส่ ร้างโซล่า ฟาร์มของบริษทั ฯ มีความเข้มแสงอยูใ่ นระดับสูง 
				 (5) ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
ในปัจจุบนั โครงการโซล่า ฟาร์มของบริษทั มีทงั้ โครงการทีเ่ ปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และโครงการทีก่ ำลังอยูร่ ะหว่าง
การดำเนินการก่อสร้าง โดยโครงการโซล่า ฟาร์มหล่านัน้ อาจได้รบั ผลกระทบจากภัยธรรมชาติตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นน้ำท่วม ลมพายุ ฟ้าผ่า และ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างและค่าซ่อมแซมโซล่าฟาร์มสูงขึ้น และส่งผลถึง
ผลประกอบการของบริษทั ฯ อีกด้วย
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อย่างไรก็ดี ในการเลือกทีด่ นิ นัน้ บริษทั ฯ ได้มกี ารศึกษาสถิตกิ ารเกิดน้ำท่วมในบริเวณทีจ่ ะพัฒนาโซล่า ฟาร์มเพือ่ ลดโอกาส
การเกิดน้ำท่วมโซล่า ฟาร์มของบริษทั ฯ รวมถึงการวางรากฐานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เสาคอนกรีตยาว 3 เมตรปักลงดิน ซึง่ มี
ความทนทานตามมาตรฐานวิศวกรรม สามารถทนแรงลมได้ 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และได้มกี ารเชือ่ มระบบสายดินทีเ่ ป็นอิสระออกจากกัน
ระหว่างแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ จะช่วยลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดจากฟ้าผ่าได้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้ทำประกันความเสีย่ งทุกชนิด (All
risks) ให้กบั โซล่า ฟาร์มทุกแห่งทัง้ ระหว่างก่อสร้างและหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จอีกด้วย
				 (6) ความเสี่ยงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด
ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากโซล่า ฟาร์มขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณไฟฟ้าคือการเสื่อมสภาพ
ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งหากแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยอาจ
ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้นอ้ ยลง และจะส่งผลกระทบทำให้ มีรายได้นอ้ ยกว่าทีป่ ระมาณการไว้
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯได้รบั การรับประกันการเสือ่ มสภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์จาก Kyocera เป็นระยะเวลา 25 ปี
โดย Kyocera รับประกันว่าภายใน 12 ปีนบั จากวันทีซ่ อื้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ แผงพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และภายใน 25 ปีนบั จากวันทีซ่ อื้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ แผงพลังงานแสง
อาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยหากพบว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถผลิตไฟฟ้าได้นอ้ ยกว่าทีไ่ ด้รบั ประกันไว้ Kyocera จะเพิม่ แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ ทำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้ากลับมาอยูใ่ นระดับ
ที่รับประกันไว้ หรือเปลี่ยนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้ หรือคืนเงินให้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาระหว่าง SPC กับ Kyocera นอกจากนี้
Kyocera ยังได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโซล่า ฟาร์ม ตัวอย่างของ Kyocera ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ว่า ภายในระยะเวลา 30 ปี แผงพลังงานแสงอาทิตย์ของ
Kyocera ในโซล่า ฟาร์ม ตัวอย่างนัน้ ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้สงู ถึงร้อยละ 91.4 ของประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์อกี ด้วย 
				 (7) ความเสีย่ งจากชุมชนใกล้เคียงกับโครงการโซล่า ฟาร์ม
ชุมชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงกับโครงการโซล่า ฟาร์มอาจไม่เห็นด้วยกับการสร้างโซล่า ฟาร์มของบริษทั ฯ และอาจต่อ
ต้านมิให้ บริษทั ฯ ดำเนินโครงการโซล่า ฟาร์ม ซึง่ อาจทำให้ตอ้ งยกเลิกการสร้างโครงการโซล่า ฟาร์มและทำให้สญ
ู เสียเงินทุนในส่วนทีเ่ ริม่
ดำเนินการไปแล้ว
อย่างไรก็ดี ก่อนการเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการโซล่า ฟาร์ม แต่ละโครงการ บริษัทฯ จะดำเนินการทำประชา
พิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องหรือคัดค้านการก่อสร้างโครงการโซล่า
ฟาร์มของ SPC นอกจากนีโ้ ครงการโซล่า ฟาร์ม เป็นโครงการทีส่ ะอาด และปราศจากมลพิษ และยังใช้นโยบายเน้นสร้างงานให้กบั ประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาโครงการและดูแลต่อเนือ่ ง ตลอดจนการสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
1.2 ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซล่า ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and
Construction หรือ EPC)

(1) ความเสีย่ งจากการจัดหาบุคลากร

เนื่องจากในอนาคต SPCG จะประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซล่า ฟาร์มแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าที่มิใช่
บริษัทในกลุ่มโดยจะดำเนินการภายใต้ SPE ซึ่งธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องใช้บุคลากรเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้การก่อสร้างโซล่า ฟาร์มใช้
เวลาโดยประมาณ 4 – 6 เดือน SPE จึงไม่ได้มกี ารจ้างพนักงานประจำในการก่อสร้างโซล่า ฟาร์ม จึงมีความเสีย่ งที่ SPE อาจไม่สามารถ
จัดหาบุคลากรได้เพียงพอ หากมีการก่อสร้างโซล่า ฟาร์มพร้อมกันหลายๆ โครงการ ซึง่ จะทำให้ SPE เสียโอกาสในการสร้างรายได้
อย่างไรก็ดี การสร้างโซล่า ฟาร์มนั้นไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการควบคุมงาน จึงไม่จำเป็นต้องจัดจ้างผูท้ ี่มีความชำนาญเป็นพิเศษเป็นประจำ
ส่งผลให้มคี วามยืดหยุน่ การจัดจ้างแรงงานจากภายนอก (Outsource) ทีท่ ำได้โดยง่าย โดย SPE จะส่งวิศวกรและผูค้ วบคุมงานเข้าไปช่วย
ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และติดตัง้ อย่างใกล้ชดิ
				 (2) ความเสีย่ งจากคุณภาพของแรงงานที่ไม่คงที่
เนือ่ งจาก SPC ในฐานะผูร้ บั เหมางานก่อสร้างโซล่า ฟาร์มของบริษทั ย่อยของ SPC และ SPA ทัง้ หมด มีการจ้าง
บุคลากรในพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการ ต้องใช้คนงานเป็นจำนวนมาก โดยการก่อสร้างโครงการหนึ่ง SPC จะใช้คนงานสูงสุดประมาณ
180 คนต่อโครงการเพือ่ เป็นแรงงานในการก่อสร้างโซล่า ฟาร์ม จึงอาจทำให้คณ
ุ ภาพแรงงานในการก่อสร้างโซล่า ฟาร์มมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือล่าช้าต่อการก่อสร้างโครงการโซล่า ฟาร์ม และส่งผลต่อต้นทุนของ SPC ได้
อย่างไรก็ดี SPC มีการส่งวิศวกรและผูค้ วบคุมงานเข้าไปดูแล โดยมีวศิ วกรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชดิ ตลอดระยะเวลา
การทำงาน และผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ จะเข้าไปประเมินการทำงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของงานก่อสร้างนั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานการออกแบบของ SPC
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1.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซล่า ฟาร์ม
(Operation, Maintenance and Monitoring หรือ OMM)

(1) ความเสีย่ งจากระบบประมวลผลล้มเหลว

					 การประมวลผลเป็นหนึง่ หัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจบริการด้านการปฏิบตั กิ าร การบำรุงรักษา และการประมวลผล
โซล่า ฟาร์ม ซึง่ หากระบบประมวลผลทีใ่ ช้เกิดล้มเหลว ส่งผลให้ขอ้ มูลสูญหาย หรือคลาดเคลือ่ น อาจทำให้การให้บริการในธุรกิจผิดพลาด
และก่อความเสียหายให้ SPC เอง และลูกค้าได้
อย่างไรก็ดี SPC ได้มกี ารบันทึกข้อมูลในการประมวลผลไว้ 2 แห่ง กล่าวคือ ทีศ่ นู ย์ควบคุมในโซล่า ฟาร์ม แต่ละแห่ง
และที่ทำการของ SPC การบันทึกข้อมูล 2 แห่งนั้นจะสามารถลดความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูลได้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดกับ
ระบบข้อมูลดังกล่าว

(2) ความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุในระหว่างการบำรุงรักษา

เนื่องจากในการบำรุงรักษาและทำความสะอาดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ SPC มิได้มีบุคลากรสำหรับการบำรุงรักษา
และทำความสะอาดโดยเฉพาะ แต่ได้จ้างแรงงานในพื้นที่ซึ่งมิได้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงานดังกล่าวแทน จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบตั เิ หตุซงึ่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรืออุปกรณ์สำคัญอืน่ ๆ ได้
อย่างไรก็ดี SPC ได้มกี ารจัดอบรมและให้ความรูแ้ ก่แรงงานในพืน้ ทีก่ อ่ นทีจ่ ะเข้ามารับงานดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจในการทำงาน รวมทัง้ มีวศิ วกรของบริษทั ฯ ประจำอยูท่ โี่ ครงการเพือ่ ควบคุมงาน ส่งผลให้แรงงานดังกล่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยลดโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุได้ทงั้ นีท้ ผี่ า่ นมายังไม่เคยปรากฎอุบตั เิ หตุจากการทำงานดังกล่าว

2 ความเสี่ยงจากธุรกิจเหล็ก 

2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัตถุดิบจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่
ในการประกอบธุรกิจเหล็ก บริษทั สตีลแอนด์โซล่ารูฟ จำกัด (SSR) ใช้วตั ถุดบิ หลัก คือ แผ่นเหล็กม้วนรีดเย็นเคลือบ
สังกะสีผสมอลูมเิ นียมชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี ซึง่ ส่วนใหญ่ซอื้ มาจากบริษทั บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (“บลูสโคป สตีล”)
ดังนัน้ หาก บลูสโคป สตีล ยกเลิกการผลิต หรือหยุดการจำหน่ายสินค้าให้แก่ SSR อาจส่งผลกระทบให้ SSR ต้องหาผูผ้ ลิตรายอืน่ ซึง่
ราคาและคุณภาพของวัตถุดิบอาจเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงอาจทำให้ SSR ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าไม่ทันตามเวลาและส่งผลต่อชื่อเสียงและ
ผลประกอบการได้
อย่างไรก็ดี บลูสโคป สตีล เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงงาน
ในประเทศไทย และเป็นบริษทั ย่อยของ BlueScope Steel Limited ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย
และ SSR กับบลูสโคป สตีล ได้ทำธุรกิจร่วมกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และได้รบั การสนับสนุนทางธุรกิจจาก บลูสโคป สตีล เป็น
อย่างดีตลอดมา ดังนัน้ จึงเชือ่ ว่าความเสีย่ งจากการทีบ่ ลูสโคป สตีลจะยกเลิกการผลิต หรือหยุดการจำหน่ายสินค้าให้แก่ SSR อยูใ่ นระดับต่ำ
2.2 ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บลูสโคป สตีล
บลูสโคป สตีล ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จำหน่ายวัตถุดบิ หลักเกือบทัง้ หมดให้กบั SSR มีบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยมีผถู้ อื หุน้ และกรรมการ
ร่วมกัน คือบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลูสโคป ไลสาจท์”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2531 ดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบขึน้ ลอนเช่นเดียวกับ SSR โดยใช้วตั ถุดบิ จาก บลูสโคป สตีล เช่นเดียวกัน ดังนัน้ หาก บลูสโคป สตีล จัดจำหน่าย
ให้กบั บลูสโคป ไลสาจท์ ในเงือ่ นไขและราคาอันทำให้ บลูสโคป ไลสาจท์ ได้เปรียบกว่าเงือ่ นไขและราคาที่ SSR ได้รบั เหตุการณ์ดงั กล่าว
อาจลดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนของ SSR ได้ และอาจส่งผลให้ยอดขายจากแผ่นเหล็กเคลือบ
ขึน้ ลอนลดลง 
อย่างไรก็ดี เนื่องจาก บลูสโคป สตีล เป็นบริษัทย่อยของ BlueScope Steel Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้น จึงเชื่อว่า บลูสโคป สตีล มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ยุติธรรมและเป็นปกติธุรกิจ
นอกจากนี้ผู้บริหารของบลูสโคป สตีล ยังได้ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทฯ ว่าจะดำเนินธุรกิจกับบริษัทย่อยเหมือนคู่ค้ารายอื่น จึงเชื่อว่า
ความเสีย่ งที่ บลูสโคป ไลสาจท์ จะได้เงือ่ นไขและราคาทีท่ ำให้ บลูสโคป ไลสาจท์ ได้เปรียบกว่าบริษทั ฯ นัน้ อยูใ่ นระดับต่ำ
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2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในธุรกิจเหล็ก มีเหล็กแผ่นเคลือบเป็นวัตถุดบิ หลัก ซึง่ มีความผันผวนตามราคาของเหล็กแผ่นรีดเย็นซึง่ เป็นวัตถุดบิ ต้นน้ำ
อาจส่งผลให้มตี น้ ทุนของสินค้าขายผันผวนหรือสูงขึน้
อย่างไรก็ดี ราคาต้นทุนวัตถุดิบจาก บลูสโคป สตีล มีการปรับตัวรายเดือน ทำให้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบค่อน
ข้างน้อย และบริษทั ฯ มีการผลิตและสัง่ สินค้าแบบ Just in time โดยจะมีสนิ ค้าคงเหลือป้องกันสินค้าขาดมือเพียงบางส่วน ทำให้มสี นิ ค้า
คงเหลือน้อย นอกจากนี้ SSR จะมีการแจ้งราคาต่อลูกค้าก่อน และเมือ่ ลูกค้าตกลงซือ้ สินค้า จึงจะสัง่ วัตถุดบิ เข้ามา บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ ง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ อยูใ่ นระดับต่ำ
2.4 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติดตั้งงานโครงการ
SSR ไม่ได้มที มี งานให้บริการติดตัง้ แต่ใช้วธิ กี ารว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในโครงการต่างๆ ดังนัน้ หาก
SSR ไม่สามารถว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงได้อย่างทันท่วงทีและไม่สามารถควบคุมคุณภาพในการติดตัง้ ได้หรือเกิดความล่าช้าในการติดตัง้ จนอาจ
เป็นเหตุให้ SSR สูญเสียชือ่ เสียงและลูกค้าบางรายไปได้
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีงานขายพร้อมติดตั้งโครงการที่เพิ่มขึ้น SSR ยังคงมีวิธีบริหารการติดตั้งโครงการที่สามารถ
ควบคุมค่าใช้จา่ ยและคุณภาพของโครงการได้ โดยปัจจัยสำคัญในการบริหารการติดตัง้ โครงการมีดงั ต่อไปนี้
				 การสรรหาผู้รับเหมาช่วง ตามปกติแล้ว บริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุมุงหลังคาจะไม่มีทีมงาน
ติดตั้งเป็นของตนเอง แต่จะใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงจากภายนอก ซึ่งทำให้ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง
พนักงานประจำ SSR คัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ ที่นำผลิตภัณฑ์ติดตั้ง และบริษัทที่รับจ้างติดตั้งโดยเฉพาะ โดย
พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี พิจารณาจากฐานะการเงิน จำนวนคนงาน คุณภาพงาน และศักยภาพในการติดตั้ง ปัจจุบัน
SSR มีผรู้ บั เหมาช่วงทีม่ ศี กั ยภาพในการติดตัง้ โครงการขนาดต่างๆ กัน ซึง่ ส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจกับ SSR มาเป็นระยะเวลา 5 ปีขนึ้ ไป และ
ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วมากกว่า 20 ราย ทำให้ไม่เกิดการพึ่งพิงผู้รับเหมาช่วงเพียงน้อยราย และไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน
ผูร้ บั ติดตัง้ งาน หรือผูร้ บั ติดตัง้ ทิง้ งาน
				 การควบคุมคุณภาพของงานติดตั้ง SSR มีการควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมาช่วง โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
(Site Supervisor) เป็นผูต้ รวจสอบคุณภาพระหว่างติดตัง้ งานทุกโครงการ นอกจากนีเ้ มือ่ งานติดตัง้ แล้วเสร็จ SSR และผูว้ า่ จ้างจะมีการ
ประเมินผลงานทัง้ หมดร่วมกันอีกครัง้ หนึง่ อีกทัง้ ยังมีการประเมินผูร้ บั เหมาช่วงแต่ละรายในทุกๆ ไตรมาส เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงคุณภาพโดยรวม
ของผลงาน และผูร้ บั เหมาช่วงจะรับประกันงานหลังจากส่งมอบเป็นระยะเวลา 1 ปี
				 การควบคุมระยะเวลาการติดตัง้ ให้แล้วเสร็จตามทีก่ ำหนด เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการส่ง Site Supervisor ไปตรวจสอบงาน
จึงไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งผูร้ บั เหมาช่วงจะติดตัง้ งานไม่แล้วเสร็จตามทีก่ ำหนด เว้นแต่วา่ ความล่าช้าจะมาจากลูกค้าของบริษทั ฯ เอง
2.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสินค้าทดแทน
ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายคือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นลอนที่ใช้เป็นวัสดุมุงหลังคา
และฝาผนัง ซึ่งสินค้าที่สามารถนำมาใช้งานทดแทนในตลาดมีอยู่หลายประเภท เช่น กระเบื้อง และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก เป็นต้น
การมีสินค้าทดแทนดังกล่าวส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกจากสินค้าทดแทนที่หลากหลาย รวมทั้งราคาของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีราคาสูง
กว่าเมื่อเทียบกับราคาของกระเบื้อง หรือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก หากผู้บริโภคนิยมเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาและฝาผนังชนิดอื่นแทน
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อาจทำให้รายได้ของ SSR ลดลงได้ในอนาคต
อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าทดแทนดังกล่าว จะมีราคาถูกกว่า แต่ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสม
อลูมเิ นียมขึน้ ลอนนัน้ มีความแข็งแรงทนทานกว่า มีความสวยงาม และมีนำ้ หนักทีเ่ บา ซึง่ ราคาสินค้าของ SSR นัน้ มิได้แพงกว่าสินค้าทดแทน
อืน่ อย่างมีนยั สำคัญ SSR จึงเชือ่ ว่าความเสีย่ งจากการแข่งขันจากสินค้าทดแทนนัน้ อยูใ่ นระดับต่ำ 
2.6 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า
ในการดำเนินธุรกิจทางการค้าตามปกตินั้น SSR จะมีลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดจากการที่ SSR จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า
ภายในประเทศที่มีเงื่อนไขการชำระเงินภายในกำหนดเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้กับลูกค้า ระยะเวลาการเก็บหนี้จากลูกหนี้ มีจำนวน 50-65
วัน ดังนั้น SSR จึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้การค้าไม่สามารถชำระหนี้ค่าสินค้าภายในกำหนดเวลาที่ต้องชำระหรือภายในกำหนดเวลา
ตามที่ SSR ผ่อนผันให้ 
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อย่างไรก็ดี SSR มีนโยบายการเก็บหนีต้ ามความคืบหน้าของงาน โดยจะเก็บทันทีสว่ นหนึง่ เมือ่ มีการเริม่ งาน เก็บอีกส่วน
หนึง่ เมือ่ ส่งของแล้ว แล้วจึงเก็บตามความคืบหน้าของงาน และเก็บงวดสุดท้ายเมือ่ ส่งมอบงาน จึงทำให้ SSR มีการทยอยตามเก็บหนีต้ ลอด
เวลา และสามารถจัดการลูกหนี้การค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้สามารถบริหารกระแสเงินสดจากการดำเนินงานให้สามารถจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้าได้ตรงตามเวลาชำระหนี 
้
2.7 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของโรงงาน
ธุรกิจของ SSR ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนือ่ งของโรงงาน โดยอาจมีความเสีย่ งจากการ
ผลิตของโรงงานทีห่ ยุดชะงัก ทำให้เกิดอันตรายเกีย่ วกับการผลิต การดูแลการเก็บรักษาวัตถุดบิ ซึง่ รวมถึงการระเบิด ไฟไหม้ ความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความบกพร่องของเครื่องจักร การหยุดเดินเครื่องจักรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามแผน
ปัญหาการนัดหยุดงานของลูกจ้าง การหยุดชะงักของการขนส่ง และความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ โดยอันตรายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ทำให้ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์เสียหายหรือชำรุดอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาจ
ถูกปรับ หรือมีภาระหนีส้ นิ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ SSR ได้
อย่างไรก็ดี SSR ได้มีการจัดการโรงงานให้มีความปลอดภัย อุปกรณ์ต่างๆ จัดเก็บเป็นอย่างมีสัดส่วน รวมถึงมีลูกจ้าง
ทีอ่ ยูใ่ นโรงงานเพียงน้อยราย จึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกจ้างได้เป็นอย่างดีและทัว่ ถึง อีกทัง้ ยังได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO
9001:2000 อีกด้วย 
2.8 ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย หรือผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม บริษทั ฯ จึงหลีกเลีย่ งทีจ่ ะประกอบกิจกรรมใดๆ อันจะ
เป็นการก่อความเดือดร้อนต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง เช่น ขั้นตอนการผลิตใดๆ ที่จะส่งเสียงดังและอาจรบกวนสังคมและชุมชนรอบข้าง
SSR จะจัดจ้างให้บริษทั ภายนอกรับไปทำแล้วจึงส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จกลับมายัง SSR อีกครัง้ หนึง่ อีกทัง้ SSR ยังไม่เคยได้รบั การร้องเรียน
จากสังคมและชุมชมโดยรอบ
อย่างไรก็ดี SSR ยังยึดหลักความสัมพันธ์อนั ดีกบั สังคมและชุมชนโดยรอบ โดยการเข้าไปทำประโยชน์ให้สงั คม เช่นการ
ช่วยสร้างหลังคาวัด และทีพ่ กั รถของรถจักรยานยนต์รบั จ้างในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

3 ความเสีย่ งอืน่ ๆ
		 3.1 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ครอบครัวกุญชรยาคง ประกอบด้วย นางสาววันดี กุญชรยาคง นางประคอง
กุญชรยาคง นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง นางสาวสมปอง กุญชรยาคง นางกนกพร กุญชรยาคง และนายจิราคม ปทุมานนท์ (รวมกันเรียกว่า
“กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่”) ซึง่ มีเจตนาร่วมกันในการใช้สทิ ธิออกเสียงของตนไปในทางเดียวกัน เพือ่ ควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการ
ร่วมกัน และมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอืน่ ถือหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.46 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เป็นผูม้ อี ำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติทสี่ ำคัญได้เกือบทัง้ หมด ไม่วา่ ในเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการ
ขอมติในเรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นในเรือ่ งกฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั กำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4
ของจำนวนหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพือ่ ตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ได้ 
อย่างไรก็ดี โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 3 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน จึงมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีระบบ และ
สามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีนโยบายเกีย่ วกับการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมในกิจการ รวมทัง้ บุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มอี ำนาจอนุมตั ใิ นการเข้าทำรายการนัน้ ๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสีย่ งอันอาจจะเกิดขึน้ ได้อกี ด้วย
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นอกจากนี้ ยังมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารอืน่ ๆ ซึง่ เป็นผูใ้ ห้การ
สนับสนุนทางการเงินในด้านเงินกู้ เข้ามาเป็นผูต้ รวจสอบการทำรายการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอีกชัน้ หนึง่
		 3.2 ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2555 บริษทั ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญรวมทัง้ สิน้ 279,999,581 หน่วย ใบสำคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 3 ปี และมีกำหนดการใช้สทิ ธิในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ในอัตรา 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ในการนี้หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กำไรต่อหุน้ (EPS Dilution) ทำให้สว่ นแบ่งกำไรลดลงร้อยละ 33.33
3.3 ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาโซล่า ฟาร์ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 8,171.38 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืม
หมุนเวียน 1,926 ล้านบาท ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ใช้ทดี่ นิ เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าของบริษทั ย่อย และหุน้ ของกลุม่ บริษทั เป็นหลักประกัน อีกทัง้ มี
การค้ำประกันผลเสียหายซึง่ กันและกันระหว่างบริษทั ย่อย ภายใต้เงือ่ นไขของสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวเป็นส่วนใหญ่ ทัง้ นี้
มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Interest Effective Rate) อยู่ที่ 1.50 – 9.97% แตกต่างกันตามประเภทเงินกู้และสัญญากู้ยืมแต่ละฉบับ
สำหรับกำหนดชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย กำหนดไว้เป็นรายเดือน และราย 3 เดือน บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการบริหารเงินสด
ให้สอดคล้องกับภาระในการชำระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากกำหนดการใช้จา่ ยเงินนัน้ มีกำหนดเวลาทีช่ ดั เจน จึงสามารถ
วางแผนล่วงหน้า ประกอบกับบริษทั มีกระแสเงินสดรับจากรายได้ในการจำหน่ายไฟฟ้าทีส่ ามารถคาดการณ์ได้ จึงสามารถบริหารสภาพคล่อง
ได้ อีกทัง้ โดยลักษณะการลงทุนพัฒนาโซล่า ฟาร์ม เป็นการลงทุนครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียว หลังจากทีเ่ ริม่ ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจะคงมี
เพียงค่าใช้จา่ ยในการดูแล และบริหารงานเท่านัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จึงสามารถใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาชำระคืนเงินกูแ้ ละ
ดอกเบีย้ ได้ตามแผนทีว่ างไว้
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดย
มีรายละเอียดดังนี้

1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีกรรมการทัง้ หมดจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นางสาววันดี กุญชรยาคง
นายประสิทธิ์ อุน่ วรวงศ์*
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นายเควิน จีราด พาเนล
นายจิราคม ปทุมานนท์
นายวิทรู มโนมัยกุล
นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย์
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
ผศ. พิเศษ ดร. ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ *นายประสิทธิ์ อุน่ วรวงศ์ ได้ลาออกเมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2556 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีดังนี้
		 นางสาววันดี กุญชรยาคง ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ นายประสิทธิ์ อุน่ วรวงศ์ หรือ นายจิราคม ปทุมานนท์ หรือ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษทั ฯ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
อำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้มกี ารทำงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือ
แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการ
บริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบตั งิ านต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติ
รายการทีค่ ณะกรรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดทำกับ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย 
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รบั มติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บคุ คลอืน่ หรือ
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รายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ นการกำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่
สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือ่ ง
อนึง่ เนือ่ งจาก SPC เป็นบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นหลักในการดำเนินธุรกิจโซล่าฟาร์ม คณะกรรมการบริษทั จึงได้มอบหมาย กรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SPC เพือ่ ควบคุมและติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชดิ ดังมีรายนามต่อไปนี 
้

ลำดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นางสาววันดี กุญชรยาคง
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นายเควิน จีราด พาเนล

ตำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย์
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
ผศ. พิเศษ ดร. ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*

หมายเหตุ * มีความรูด้ า้ นบัญชี และ/หรือการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษทั ฯ ทัง้ 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
อิสระ ดังต่อไปนี 
้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง 
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของ บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง 
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของ บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย 
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงานของ บริษทั ฯ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่ หมาะ
สม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
6.1. ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
6.2. ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
6.4. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
6.8. รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เนือ่ งจาก บริษทั และบริษทั ย่อยทำการว่าจ้างบริษทั เจเพ็น จำกัด ซึง่ จัดเป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการกำหนดนโยบาย วิธกี ารคัดเลือก
การดูแลติดตามการดำเนินงานระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
พร้อมกับเปิดเผยผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประชาชนทั่วไปทราบโดยสม่ำเสมอ
ทุกไตรมาส

3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ
1.
2.
3.
		

รายชื่อ
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
นางสาววันดี กุญชรยาคง
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1 คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซือ่ สัตย์ สามารถ
ทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะ
กรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทัง้ พิจารณาจากรายชือ่ ต่าง ๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แนะนำ (ถ้ามี)
2 จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ
หรือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่วา่ งลง
3 ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษทั และ หรือ คณะกรรมการอืน่ ๆ เพือ่ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหา
ด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณีเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ ต่อไป
4 ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายอันเกีย่ วเนือ่ งกับการสรรหากรรมการ
5. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตามผลประกอบการของแต่ละปี
6. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี
และผลประโยชน์อนื่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธกี าร และโครงสร้างทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล
และเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

101

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

7. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการ  
ปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

4 เลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ นางประภัสสร กันทะวงศ์ โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษทั ฯ
1.3. หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
1.4. เอกสารสำคัญของบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3. ดำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5 คณะผู้บริหาร

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯในปี 2555 มีจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี 
้

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นางสาววันดี กุญชรยาคง
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นายชัยวัฒน์ ตัง้ สุวรรณพานิชย์
นายพรชัย พรนิวฒ
ั น์ชยั
นายธมภน ศุภจันทร์ประภา

ตำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ 
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยบัญชี และการเงิน (รักษาการ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยเทคโนโลยี
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยการลงทุน

หมายเหตุ นายธมภน ศุภจันทร์ประภา ได้ลาออกเมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เหลือผูบ้ ริหารจำนวน 4 คน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มอี ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
2. มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอ การเข้าทำสัญญา
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ตาม
โครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อกำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอำนาจ
ช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯได้กำหนดไว้
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่า
ระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
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6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวไป
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯและอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มหี น้าทีต่ อ้ งรับนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ รายงานผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ประจำปี
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
1

การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 16/2555 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมตั เิ พิม่ เติม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ความรู้ความ
สามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
การเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษทั โดยมีวธิ ี
การต่อไปนี 
้
1. ให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการแต่ละราย ให้ผถู้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้ ทีต่ นถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนทีจ่ ะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง
นานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำแหน่งก่อน กรรมการทีอ่ อกจากตำแหน่งตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่กไ็ ด้
2 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
ตามข้อ 8.3.1 ข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงทำหน้าที่เป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ วามเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแล
กิจการของบริษทั ฯ โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรูด้ า้ นบัญชี และ/หรือการเงิน เพือ่ ทำหน้าทีต่ รวจสอบและกำกับ
ดูแลการดำเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี และการพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทั ฯ อยูใ่ นรูปเบีย้ ประชุม ค่าน้ำมันรถ และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยค่าตอบแทนรวม
ทีก่ รรมการแต่ละรายได้รบั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย: บาท

รายชื่อ
นางสาววันดี กุญชรยาคง
นายประสิทธิ์ อุน่ วรวงศ์
นายชาญชัย กุลถาวรากร
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย์

ค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2555
320,000
377,000
50,000
245,000
1,048,334
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รายชื่อ

ค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2555

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ผศ. พิเศษ ดร.ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์
นายจิราคม ปทุมานนท์
นายเควิน จีราด พาเนล
นายวิทรู มโนมัยกุล
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
รวม

379,463
878,333
422,000
377,000
293,333
569,194
7,207,658

ช่วงปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ โดย
รายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้

รายชื่อ
นายชาญชัย กุลถาวรากร
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
นายวิทรู มโนมัยกุล
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ตำแหน่ง

วันที่ลาออกจากตำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและอิสระ

11 เมษายน 2555
11 พฤษภาคม 2555
-

วันที่เข้ารับตำแหน่ง
11 เมษายน 2555
11 พฤษภาคม 2555

ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประจำปี 2555 เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษทั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบีย้ กรรมการรายเดือน และเบีย้ ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		
		

เบี้ยกรรมการรายเดือน
(เฉพาะบุคคลทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ)

เบี้ยประชุม
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

35,000 บาทต่อเดือน
20,000 บาทต่อเดือน

20,000 บาทต่อครัง้
15,000 บาทต่อครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบีย้ กรรมการรายเดือน และเบีย้ ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เบี้ยกรรมการรายเดือน
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

เบี้ยประชุม

35,000 บาทต่อเดือน
30,000 บาทต่อเดือน

20,000 บาทต่อครัง้
15,000 บาทต่อครัง้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีเพียงเบีย้ ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
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เบี้ยกรรมการรายเดือน
(เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)

เบี้ยประชุม
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ไม่มี
ไม่มี

20,000 บาทต่อครัง้
15,000 บาทต่อครัง้
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โบนัสคณะกรรมการ
โบนัสคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

โบนัส
จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท
จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท

ทั้งนี้เงินโบนัสจะไม่เกินร้อยละ 2.0 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนด
หลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว
อนึง่ SPCG งดการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
		 ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ในปี 2555 บริษทั ฯมีผบู้ ริหารทัง้ สิน้ จำนวน 5 คน แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหาร เหลือ
จำนวน 4 คน (จากการลาออกของนายธมภน ศุภจันทร์ประภา เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555)
ดังนัน้ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในปี 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีคา่ ตอบแทนของผูบ้ ริหารรวมทัง้ สิน้ 16.3 ล้านบาท
และ 6.1 ล้านบาทตามลำดับ 
		 ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร SPC
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจำนวน 2 คน ดังนัน้ ในปี 2554 และ 2555 มีคา่ ตอบแทนของผูบ้ ริหารรวมทัง้ สิน้ 5.4 ล้านบาท
และ 6.8 ล้านบาทตามลำดับ อย่างไรก็ดี นางสาววันดี กุญชรยาคง ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ ดั การของ SPC ด้วย มิได้มกี ารรับ
ค่าตอบแทนจาก SPC แต่อย่างใด
4.2 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนามบริษัทฯ สำหรับพนักงานบริษัทฯ โดยแต่งตั้งให้บริษัทอเมริกัน อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา พนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3.0 ของ
เงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้รวมถึงผู้บริหารของบริ
ษัทฯ ด้วย
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การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯได้มนี โยบายปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้จดั ทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึง่ จัดหมวดหมู่
ออกเป็น 5 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีก้ ารกำหนดบทบัญญัติ
ต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ มี าใช้เป็นแนวทางพัฒนานโยบาย เพือ่
ให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุม้ ครอง และเพิม่ ความ
เชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบตั ใิ นแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

1 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ทุกรายได้รับสิทธิ
พืน้ ฐานต่างๆ อันได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษทั ฯ การได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงตามจำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึง่ เสียง โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
ได้แก่ แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูล
เกีย่ วกับกรรมการอิสระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึง่ ในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียด
ของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมาย หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากนั้นชี้แจง
วิธกี ารลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี
และเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพือ่ ความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นต่างๆ ทีเ่ ป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิม่ เติมได้ ก่อนทีจ่ ะลงคะแนนและสรุปมติทปี่ ระชุมของแต่ละวาระ โดยทีก่ รรมการ และกรรมการบริหารทีด่ ำรงตำแหน่งเฉพาะเรือ่ ง
ต่างๆ จะร่วมชีแ้ จงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. จัดให้มกี รรมการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
7. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม

2 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจ้งวิธีการและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระทีร่ ะบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มกี ารสลับวาระ) และไม่มกี ารเพิม่ วาระเพือ่ พิจารณาอืน่ นอกจากที่
ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มวี าระจร)
3. นำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่
สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

106

รายงานประจํ า ปี 2555  [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

4. จัดให้มบี ตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผูถ้ อื หุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดได้
5. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีทางเลือกในการใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็นรายคน
6. กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานในองค์กรถือปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ พือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษทั ฯ
7. กำหนดแนวทางปฏิบัตสิ ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ รักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ

3 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ทแี่ ตกต่างกัน การปฏิบตั ติ อ่ แต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการ
1. บริษทั ฯ แบ่งผูม้ สี ว่ นได้เสียออกเป็นกลุม่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คูค่ า้ และบริษทั
ย่อย/บริษทั ร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทัง้ นีใ้ นแต่ละกลุม่ ดังกล่าว บริษทั ฯ ต้องจัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารและการตอบสนองความ
ต้องการจากบริษทั ฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุม่
2. บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า และคูค่ า้ โดยมีการกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางเหมาะสม โดยถือ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นทีต่ งั้ และไม่เอาเปรียบคูค่ า้ เกินความจำเป็น
3. บริษทั ฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษทั ฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับ
ศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีการกำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินยั ในการทำงาน ได้รบั การเอาใจใส่ดแู ลอย่างทัว่ ถึง
4. บริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชมุ ชน และสังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษทั ฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมี
อุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้าน
สิง่ แวดล้อม

4 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ และสร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุน
ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล
อย่างต่อเนือ่ ง
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศเกีย่ วกับงบการเงิน และอืน่ ๆ ทุกเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญ
ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้จดั ทำและปรับปรุงข้อมูลบน Website ให้มคี วามครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. สารสนเทศของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผย
สารสนเทศทีส่ ำคัญและจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ในกรณีทมี่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั ฯ
4. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี
5. จัดให้มหี น่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน พนักงาน ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และสาธารณชนทัว่ ไป อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพขจัดความเข้าใจทีผ่ ดิ รวมทัง้ มี
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ในการให้ขอ้ มูล การดำเนินการ และการลงทุนของบริษทั ฯ ด้วยช่องทางทีส่ ะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้งา่ ย
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6. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทำงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจำปีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
7. ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย
รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงาน
ทางการบริหารทีจ่ ำเป็นเพือ่ การวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ 
8. คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร ตามคำนิยามของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ต้องมีการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

5 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจำนวน 6 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการ
อิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร และไม่มสี ว่ นได้เสีย ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือไม่เป็น
ผูบ้ ริหารหรือตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
2. คณะอนุกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรอง
อย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง
และเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาหรือรับทราบ
		 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
(2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 

คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้
รับการเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
(5) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงานของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่าง
เพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย่ งทีร่ ดั กุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักงาน BK IC & AC ซึง่ ทำหน้าทีเ่ ป็น
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ทีร่ ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การตามผลการดำเนินงานของแต่ละปี รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนให้
แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธกี าร และโครงสร้างทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2.3 ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อมอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ บางคนทำหน้าที่เป็น
สมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษทั ฯจะพิจารณาถึงหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดย่อย ข้อกำหนดทางกฎหมาย
และตามสัญญา รวมทั้งประสบการณ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯแต่ละคน การเสนอแนะให้กรรมการบริษัทฯเป็นสมาชิกใน
คณะอนุกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการจัดการบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติ
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยสรุปบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบทีส่ ำคัญได้ดงั นี้
3.1 กำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั ฯ
3.2 กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่
ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอน
กิจการของบริษทั อืน่ มาเป็นของบริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
3.3 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
3.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือ่ ง
3.5 จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ
3.6 จัดให้มกี ารทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
3.7 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำกัด ความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อืน่ ที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนมีมติแต่งตัง้
3.8 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น
หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ฯ ถือเป็นหน้าทีส่ ำคัญในฐานะกรรมการบริษทั ฯทีต่ อ้ งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ รับทราบและ
ร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระ
การประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจจะมีการประชุมครัง้ พิเศษเพือ่ พิจารณาเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญเร่งด่วน
ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็นผูร้ ว่ มกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้
ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทฯมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ
อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ทำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียง
ชีข้ าด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย
โดยตรง เพือ่ ให้สามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ฯ
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิม่ เติมรายงานการประชุมให้มคี วามละเอียดถูกต้องมากทีส่ ดุ ได้
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ขึน้ มีการประชุมเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
และภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ดังนี 
้
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3
3
3

คณะกรรมการบริษทั มีการประชุม จำนวน 16 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 13 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครัง้

			 สถิตกิ ารเข้าประชุมของกรรมการบริษทั ในปี 2555 เป็นดังนี้

รายชื่อ

ตำแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

นางสาววันดี กุญชรยาคง
นายประสิทธิ์ อุน่ วรวงศ์
นายชาญชัย กุลถาวรากร
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
นายจิราคม ปทุมานนท์
นายเควิน จีราด พาเนล
นายวิทรู มโนมัยกุล
นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย์
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ผศ.พิเศษ ดร. ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

16/16
15/16
5/16*
16/16
16/16
12/16
9/16*
16/16
9/16*
16/16
6/16*

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
13/13
6/13*
12/13
7/13*

2/2
2/2
2/2
-

* สำหรับปี 2555 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 16 ครัง้ โดยในระหว่างงวดมีการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั ฯ
เพือ่ ความเหมาะสมตามการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างบริษทั โดยรายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถดูได้จากโครงสร้างการจัดการ
การเปลีย่ นแปลงกรรมการ หน้า 97

5. ค่าตอบแทน
บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และการปฏิบตั งิ านของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ
นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริษทั ฯ ยังจ่ายค่าตอบแทนเป็นโบนัสประจำปี ให้แก่กรรมการตามแนวทางทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ ซึ่งวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ ปฏิบตั อิ ยูน่ สี้ อดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล
กิจการของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เป็นต้น เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การเข้ารับ
การอบรมตามหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการไทย (Thai IOD) การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น ความรู้
และประสบการณ์อนั มีประโยชน์ตอ่ การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ใหม่ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯให้แก่กรรมการใหม่
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายปี โดยริเริ่มพัฒนาระบบการประเมินผลของ
คณะกรรมการและผู้บริหารให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการ
ดำเนินงานของบริษทั
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8. การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ
		 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ คนใดคนหนึ่ ง อาจจะเสนอบุ ค คลเข้ า รั บ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯได้        
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้     
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูน้ นั้ ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้
หลักมีตอ่ บุคคลทีจ่ ะเข้ารับการคัดเลือก รวมทัง้ จะคำนึงถึงสัญญาทีบ่ ริษทั ฯมีตอ่ ผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย
ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีสว่ นได้เสียอย่างมีนยั สำคัญในบริษทั ฯ เนือ่ งจาก
เป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว
บุคคลผูท้ จี่ ะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็น กรรมการบริษทั ฯ นัน้ จะได้รบั การคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
			 3 ประสบการณ์
			 3 ความรู้
			 3 ความซือ่ สัตย์
			 3 ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทนี้
9. จำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็น
กรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชดิ ด้วย

การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้
แสวงหาประโยชน์สว่ นตนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั นี้
1. บริษทั ฯ แบ่งผูม้ สี ว่ นได้เสียออกเป็นกลุม่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คูค่ า้ และบริษทั
ย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนอง
ความต้องการจากบริษทั ฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุม่
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ บริษทั ฯ นำข้อมูลภายในทีม่ สี าระสำคัญของ บริษทั ฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพือ่
ประโยชน์สว่ นตน
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของ
บริษทั ฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอืน่ เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหุน้ ของ บริษทั ฯ
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ควรหลีกเลีย่ งและงดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอืน่ ๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 – 48 ชัว่ โมง ภายหลังการ
เปิดเผยข้อมูลใหแก่สาธารณชนแล้ว ก่อนทีจ่ ะซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษทั ฯ
5. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์
ของ บริษทั ฯ รวมทัง้ บทกำหนดโทษทีเ่ กีย่ วข้อง ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) (“พรบ.
หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของ
บริษทั ฯ ในการซือ้ ขายหุน้ รวมทัง้ บทกำหนดโทษทีเ่ กีย่ วข้อง ตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
6. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ทั้งนี้เพื่อป้องปราม กรณีที่ผู้บริหารและ
พนักงานทีเ่ ข้าถึงข้อมูลสำคัญจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อนั อาจสร้างความเสียหายมายังบริษทั ได้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้รั บ ผิด ชอบในการจัด ทำและการนำเสนองบการเงิ น เหล่ านี้ โดยถู กต้อ งตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้
ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการ
เงิ น วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ ลื อ กใช้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ 
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และผลการ
ดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูก
ต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่องอื่นๆ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท 
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ก่อนปรับ) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ตามรายงานลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมกล่าวว่ากลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน 

อุณากร พฤฒิธาดา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
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Nature of Business

SPCG Public Company Limited (the company or SPCG), formerly known as Steel Intertech Public Company
Limited (Steel), is a company listed on the Market for Alternative Investment (MAI). Afterwards, the Extraordinary
General Meeting of Shareholders of Steel No. 2/2010 held on 6 October 2010 approved the purchase of total number of
Solar Power Company Limited’s ordinary shares (SPC) which manages the business of developing Solar Power Plants and
has a registered capital of THB 450 million. Steel paid those shares by issuing 450,000,000 new ordinary shares at the par
value of THB 1 per share, totaling THB 450,000,000 to the shareholders of SPC who acknowledged the acceptance of the
tender offer of Steel instead of payment in cash. Such transaction is considered that it is indirectly bringing the business
into the Stock Exchange (Backdoor listing) according to rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET).
The company was approved by SET on 28 March 2011 and later changed its name to SPCG Public Company Limited or
SPCG resulting in 2 types of business structure, namely, the steel industry and the business of solar power plants.

1 SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
1.1 Company Background

SPCG Public Company Limited, formerly known as Steel Intertech Public Company Limited, was established on 

6 August 1993. Due to the government incentive policy of power generation from renewable energy, the company foresaw
the potential growth of solar power plant business and believed that to merge with Solar Power Company Limited would
create the overall image of the company’s stability and sustainability and also increased in market capitalization of the
company. Not only could this be beneficial to its shareholders, but also it would increase the liquidity in SET. In addition,
it would expand the product category and new services relating to the steel support structures which helped diversify the
risk of its corrugated metal roofing business. Consequently, the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 2/2010
held on 6 October 2010 unanimously resolved to approve the acquisition of SPC’s ordinary shares that operates the
business of developing Solar Power Plants and has Power Purchase Agreement (PPA) with the Provincial Electricity
Authority (PEA) for 34 projects and later it is expanded to 36 projects at present. 
SPC was established on 20 August 1996 with a registered capital of THB 10 million. The company objective is to
generate renewable electricity with solar energy systems. Therefore, the company asked for the permission from PEA and
received the approval to have PPA with PEA for a total of 34 projects. The company commenced the business operations
of Engineering, Procurement, and Construction (EPC) for the solar power plants which were developed by SPC and also
the business of Operation, Maintenance, and Monitoring (OMM) to the solar power plants developed by SPC. In the future,
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the company has planned to provide EPC to serve SPC’s clients. Additionally, on 28 March 2011 the company acquired
45,000,000 ordinary shares of SPC, at the par value of THB 10 per share and the offering price of THB 10 per share ,
totaling THB 450,000,000 and paid those shares by issuing 450,000,000 new ordinary shares of the company, at the par
value of THB 1 per share and the offering price of THB 1 per share, totaling THB 450,000,000 in order to reward SPC’s
shareholders who acknowledged the acceptance of the company’s tender offer by means of taking the shares of SPC to
pay those shares instead of paying in cash. Such transaction is regarded as the Backdoor Listing in accordance with the
rules and regulations of SET which resulted in the change in control of the company that there are the majority
shareholders consisted of Miss Wandee Khunchornyakong, Mrs. Prakong Khunchornyakong, Mr. Somsak
Khunchornyakong, Miss Sompong Khunchornyakong, Mrs. Kanokporn Khunchornyakong, and Mr. Jirakom Padumanon
(collectively called “the Majority Shareholders). 
Moreover, the Board of Directors’ meeting No. 9/2011 held on 3 June 2011 resolved to establish Steel Solutions
Company Limited changing its name to Steel and Solar Roof Company Limited (SSR) with a registered capital of THB
10,000,000 in order to transfer the former steel industry of STEEL to SSR as a Holding Company and also resolved to
establish Solar Power Engineering Company Limited (SPE) with a registered capital of THB 10,000,000 for providing EPC
and OMM services of solar power plants. The company had a plan to have SPE accept EPC and OMM services from both
domestic and international customers who are outside the company.

1.2 Significant Changes and Milestones
6 August 1993
16 March 2005
6 May 2005

28 March 2011

28 April 2011
11 May 2011
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Established Steel Intertech Public Company Limited with a registered capital of THB 

2 million for 20,000 shares, at the par value of THB 100 per share
Converted to a public limited company and changed the par value to THB 1 per share 
Increased a registered capital from THB 35 million to THB 50 million through the
issuance of shares and the initial public offering of 15 million shares and listed the
company’s ordinary shares on SET under an approval No. BorChor 897/2005 on 30
November 2005 and its first day of trading on 20 December 2005.
Raised a registered capital from THB 50 million to THB 500 million as a remuneration
to the existing shareholders who acquired 45 million shares of SPC’s ordinary shares,
at the par value of THB 10 per share and rewarded the existing shareholders of SPC
by issuing 450 million shares of its new ordinary shares, at the par value of THB 1 per
share or at a ratio of 1 SPC’s shares for 10 new its shares. Such transaction is
considered as a Reverse Listing according to the Rules and Regulations of SET.
The Board of Directors’ meeting No. 6/2011 resolved to increase a registered capital
from THB 500 million to THB 515 million through allocation in the private placement.
A Memorandum of Understanding (MOU) was signed between the company and PEA
ENCOM International Company Limited in order to study on business opportunities in
the investment of development of solar power plants including EPC and OMM
services. 
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19 May 2011

3 June 2011

14 June 2011

16 June 2011
4 August 2011

6 September 2011

6 February 2012

13 February 2012
25 April 2012

The company endorsed MOU to appoint Kasikornbank Public Company Limited
(KBank) as the Mandated Lead Arranger of 34 projects of the solar power plant
projects with a total investment cost of around THB 24,000 million.
The Board of Directors’ meeting No. 9/2011 resolved to establish Steel Solutions
Company Limited with a registered capital of THB 10 million in order to spin off the
steel industry from SPCG and established Solar Power Engineering Company Limited
(SPE) with a registered capital of THB 10 million for providing advisory services and
developing the solar power plant construction. However, SPE is commercially
inactive.
The Board of Directors’ meeting No. 10/2011 resolved to terminate the share
purchase agreement of the private placement as the company had a plan to issue
shares to raise capital through an initial public offering in the future.
The company changed its name to SPCG Public Company Limited (SPCG) 
The Board of Directors’ meeting No. 13/2011 resolved to change the name of Steel
Solutions Company Limited, an unregistered company at that time, to Steel and Solar
Roof Company Limited (SSR) in order to be consistent with the nature of SSR. In
addition, the company spun off the steel industry to SSR in October 2011.
The General Meeting of Shareholders No. 2/2011 resolved to issue new ordinary
shares of THB 340 million divided into the new ordinary shares of THB 60 million for
an initial public offering and the other THB 280 million for reserving the issuance of
warrants to the existing shareholders and public by the total number of 280 million
units. The company spent such capital, the loan from financial institutions, and other
sources of funding on the development of the projects of Korat 3, Korat 4, Korat 7,
Korat 8, and other its projects.
The company developed 5 projects of the solar farm projects which were, namely,
Solar Power Korat 5 , KhonKaen 3, KhonKaen 4, KhonKaen 5, and Korat 9 Company
through Solar Power Company Limited (SPC). 
Issued and offered the warrants to purchase the ordinary shares to its existing
shareholders in proportion to their existing holdings (Right Offering).
The Board of Directors’ meeting No. 7/2012 resolved to approve in principles and
methods of establishing Infrastructure Fund (IFF) for solar farm project No. 1-16 and
appointed: 
3
3
3
3
3
3

10 May 2012

KBank as a financial advisor of IFF establishment
Kasikorn Asset Management Company Limited as an asset management
company of IFF management 
Kasikorn Securities Public Company Limited as its general financial advisor
Weerawong, Chinnavat and Peangpanor Limited as a legal adviser of IFF
establishment
Ernst and Young Corporate Services Limited as a tax and accounting
consultant of IFF establishment 
Thai Mott MacDonald Limited as independent engineering services of IFF
establishment

The Securities exchange shifted its securities trading from MAI to SET.
The company developed 4 more solar farm projects that were, namely, Solar Power
Buriram 1, Buriram 2, Korat 6, KhonKaen 2 Company through SPC.
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17 May 2012

20 June 2012

22 June 2012

31 August 2012
9 October 2012
25 February 2013

Signed a joint venture agreement with Enegate (Japan) Company Limited and Thai
Aichi Denkin Company Limited which there were the purpose of research in the
control system of high voltage equipments and development of Smart Technology
project including designing, manufacturing, and distributing such products. The
company held 30,000 shares or 30 percent of the total number of joint venture
companies’ shares, and also Enegate (Thailand) Co.,Ltd held 49,000 shares or 49
percent.
In order to expand channels of its business operations, the company reached an
agreement to purchase ordinary shares of Thai Solar Future Company Limited (TSF)
whose business is to install the roof-mounted solar power systems and Solar Power
Assets, (SPA) who manages the business of solar farm is consisted of 2 subsidiaries,
namely, AJ Technology Company Limited (AJ) and Tipnarai Company Limited who has
PPA with each PEA of 3 megawatts. The company is received adder at the rate of 8
Baht/kWh for 10 years resulting in having its 36 solar farm projects: 34 projects of
SPC and 2 projects of SPA. 
The company developed 6 more solar farm projects which were Project No. 21-26,
namely, Nong Khai 1, Udon Thani 1, Khon Kaen 7, Buriram 3, Nakhon Phanom 2,
Khon Kaen 6 through SPC.
The company developed 2 more solar farm projects which were Project No. 27-28,
namely, Surin 2, Nakhon Phanom 3 through SPC.
The company developed 4 more solar farm projects which were Project No. 29-32,
namely, Surin 3, Loei 2, Khon Kaen 9, Khon Kaen 10 through SPC.
The company developed the other 2 solar farm projects which were Project No. 35
and 36, namely, Surin 1 and Surin 2.

2. SOLAR POWER COMPANY LIMITED
2.1 Company Background
Solar Power Company Limited (SPC) was established on 20 August 1996 with a registered capital of THB 10
million. Currently, the company is engaged in the development of 34 projects of solar power plants and provides
Engineering, Procurement, and Construction service (EPC) for the solar power plants developed by SPC as well as the
business of Operation, Maintenance, and Monitoring service (OMM) to solar power plants developed by SPC. In this
regard, SPC currently provides EPC and OMM services for its subsidiaries only.
SPC started the business operation on 1 June 2008 and signed 34 Power Purchase Agreements (PPA) with 6
megawatts of solar panel systems with the total capacity of power generation of 240 megawatts and sought the
authorization to sell electricity to power system as a renewable energy power producer in accordance with PEA’s
announcement, date 20 May 2008 Re: Determination of Adder for Renewable Energy Power Producer. SPC as a Very Small
Power Producer (VSPP) of solar power systems has been entitled adder for electricity at the rate of 8 Baht/kWh for 10
years since a Date of Commencement of Commercial Operations (COD) without any requirements for guarantee. On 31
December 2012, SPC has 9 solar power plant projects which began the commercial operations, namely, Solar Power
(Korat 1) Co., Ltd., Solar Power (Sakon Nakhon 1) Co., Ltd., Solar Power (Nakhon Phanom 1) Co., Ltd., Solar Power
(Korat 2) Co., Ltd., Solar Power (Loei 1) Co., Ltd., Solar Power (Khon Kaen 1) Co., Ltd., Solar Power (Korat 3) Co., Ltd.,
Solar Power (Korat 4) Co., Ltd., and Solar Power (Korat 7) Co., Ltd., which commenced commercial operations on 21 April
2010, 9 February 2011, 22 April 2011, 13 September 2011, 15 September 2011, 15 February 2012, 9 March 2012, 14
May 2012, and 30 May 2012 consecutively.

194

ANNUAL REPORT 2012  [ SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED ]

Currently, SPC holds 59 percent of shares of Solar Power (Korat 1) Co., Ltd., 51 percent of shares of Solar Power
(Sakon Nakhon 1) Co., Ltd. and Solar Power (Nakhon Phanom 1) Co., Ltd., 56 percent of shares of Solar Power (Korat 2)
Co., Ltd. and Solar Power (Loei 1) Co., Ltd., 70 percent of shares of Solar Power (Khon Kaen 1) Co., Ltd., 60 percent of
shares of Solar Power (Korat 3) Co., Ltd.; Solar Power (Korat 4) Co., Ltd.; and Solar Power (Korat 7) Co., Ltd., and 100
percent of shares of the other 25 subsidiaries. Furthermore, Solar Power (Korat 1) Co., Ltd., Solar Power (Sakon Nakhon
1) Co., Ltd., Solar Power (Nakhon Phanom 1) Co., Ltd., Solar Power (Korat 2) Co., Ltd., Solar Power (Loei 1) Co., Ltd.,
and Solar Power (Khon Kaen 1) Co., Ltd. have been supported for investment and had the investment privileges from the
Board of Investment of Thailand (BOI). Additionally, SPC is in the process of the loan supply from financial institutions in
order to prepare for investing in the construction and development of the remaining solar power plants to be completed
on schedule within year 2013.

2.2

Significant Change and Milestones of SPC
20 August 1996

15 May 2009

18 June 2009

19 June 2009

27 July 2009

28 July 2009

29 July 2009

19 August 2009
28 September 2009

SPC was registered under the Civil and Commercial code No. (2)3539/1996 with a
registered capital of THB 10,000,000 with 1,000,000 shares, at the par value of THB
10 per share. The office was located at 38 Soi Saleenimitr, Sukhumvit 69 Road,
Prakanong Nua, Klongtoey BKK.
SPC was granted Power Purchase Agreement (PPA) with a capacity of 6 megawatts
from PEA. Afterwards, SPC proceeded with the construction of solar power plants
under Solar Power (Korat 1) Company Limited.
SPC was granted another PPA with a capacity of 6 megawatts from PEA. Afterwards,
SPC proceeded with the construction of solar power plants under Solar Power
(Nakhon Phanom 1) Company Limited.
SPC was granted another PPA with a capacity of 6 megawatts from PEA. Afterwards,
SPC proceeded with the construction of solar power plants under Solar Power ( Sakon
Nakhon 1) Company Limited.
3 Mr. Somsak Khunchornyakong, Mrs. Prakong Khunchornyakong, and Mrs.
Kanokporn Khunchornyakong held 99.6 percent of the total issued shares of SPC 
3 SPC was granted another PPA with a capacity of 6 megawatts from PEA.
Afterwards, SPC proceeded with the construction of solar power plants under
Solar Power (Korat 2) Company Limited.
SPC was granted another PPA with a capacity of 6 megawatts from PEA. Afterwards,
SPC proceeded with the construction of solar power plants under Solar Power (Khon
Kaen 1) Company Limited.
SPC was granted another PPA with a capacity of 6 megawatts from PEA. Afterwards,
SPC proceeded with the construction of solar power plants under Solar Power (Loei 1)
Company Limited.
Relocated its head office to 946/7 Soi Sukhumvit 55, Sukhumvit Road, Klongton Nua,
Wattana BKK.
Increased a registered capital from THB 10,000,000 to THB 250,000,000 with the
objective of investment in the solar power plants projects. Additionally, Miss Wandee
Khunchornyakong holding a majority of shares held 50.8 percent of the total number of
its issued shares and Mr. Somsak Khunchornyakong, Mrs. Prakong Khunchornyakong,
and Mrs. Kanokporn Khunchornyakong collectively held 14.4 percent of the total
number of its issued shares.
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19 November 2009

25 November 2009
9 December 2009

11 December 2009
3 January 2010
11 March 2010

21 April 2010

7 June 2010

5 July 2010

29 July 2010

3 September 2010
1 October 2010
9 February 2011
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Co-signed the joint venture agreement with Energy for Environment Foundation
(EFE) in order to invest with SPC.. 
3 Kasikornbank Public Company Limited approved a loan in the form of Project
Financing to the construction projects of solar power plants of Solar Power (Korat 1)
Company Limited considered as the first project under the development of SPC’s solar
power plant projects. 
The solar power plant projects of Solar Power (Korat 1) Company Limited obtained the
Promotion Certificate from BOI.
The Extraordinary General Meeting of shareholders of SPC No. 3/2009 resolved to
increase a registered capital from THB 250,000,000 to THB 350,000,000 with the
objective of investment in the solar power plant projects as Miss Wandee
Khunchornyakong holding a majority shares held 39.3 percent of its shares and the
other Khunchornyakongs held 27.5 percent of its shares, namely, Mr. Somsak
Khunchornyakong, Mrs. Prakong Khunchornyakong, Miss Sompong Khunchornyakong,
and Mrs. Kanokporn Khunchornyakong. 
The Board of Directors of SPC resolved to approve having the company listed on SET by
means of the reverse listing through Steel Intertech Public Company Limited. 
SPC was granted 25 PPAs with a capacity of 6 megawatts from PEA.
SPC was granted 3 PPAs with a capacity of 6 megawatts from PEA as the following
information in accordance with Part 2 Section 5.4 the significant information of a
corporate group.
Operated the first solar power plant projects commercially under the project
development of Solar Power (Korat 1) Company Limited by means of connecting
transmission lines and distributing electricity to PEA. Such project is considered as the
first and largest solar power plant project in Thailand and ASEAN region.
Co-signed an Investment Framework Agreement with the International Finance
Corporation (IFC) in order to offer opportunities to IFC to become a strategic partner of
SPC’s subsidiaries. 
The Board of Directors of SPC resolved to approve the construction investment of 2 solar
power plants, that is, the project of Solar Power (Sakon Nakhon 1) Company Limited
located at Ban Thon subdistrict, Sawang Daen Din district, Sakon Nakhon and the
project of Solar Power (Nakhon Phanom 1) located at Mahachai subdistrict, Pla Pak
district, Nakhon Phanom. 
The Extraordinary General Meeting of shareholders of SPC No. 2/2010 resolved to
increase a registered capital from THB 350,000,000 to 450,000,000 with the objective
of investment in the solar power plant projects with Miss Wandee Khunchornyakong
holding a majority shares held 58.5 percent of its shares and the Khunchornyakongs
held 9.1 percent of its shares consisted of Mr. Somsak Khunchornyakong, Mrs. Prakong
Khunchornyakong, Miss Sompong Khunchornyakong, and Mrs. Kanokporn
Khunchornyakong.
The solar power plant project of Solar Power (Sakon Nakhon 1) Company Limited
obtained the Promotion Certificate from BOI. 
The solar power plant project of Solar Power (Nakhon Phanom 1) Company Limited
obtained the Promotion Certificate from BOI. 
3 The solar power plant project of Solar Power (Korat 2) Company Limited and Solar
Power (Loei 1) Company Limited obtained the Promotion Certificate from BOI. 
3 Operated the second solar power plant projects commercially under the project
development of Solar Power (Sakon Nakhon 1) Company Limited by means of
connecting transmission lines and distributing electricity to PEA.
3
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28 March 2011

1 April 2011
22 April 2011

26 April 2011
22 July 2011

4 August 2011

13 September 2011

15 September 2011

15 February 2012

9 March 2012

14 May 2012

30 May 2012

SET approved the company’s securities request as listed securities and the reverse
listing of SPC through the company. 
3 Officially Inaugurated the Solar Farm Education Center of SPC as a distribution and
training center of the solar power plants and solar power to students and the
interested public located at Donchompoo subdistrict, None Soong district, Nakhon
Ratchasima. 
The first day of trading 450,000,000 new ordinary shares of Steel Intertech Public
Company Limited in SET from the successful reverse listing of SPC through the company. 
Operated the third solar power plant projects commercially under the project
development of Solar Power (Nakhon Phanom 1) Company Limited by means of
connecting transmission lines and distributing electricity to PEA.
The solar power plant project of Solar Power (Khon Kaen 1) Company Limited obtained
the Promotion Certificate from BOI.
Co-signed an agreement between the shareholders of Solar Power (Korat 2) Company
Limited with Solar Power (Loei 1) Company Limited and Thai Fah Power Company
Limited. 
Co-signed a joint venture agreement of Solar Power (Korat 3) Company Limited, Solar
Power (Korat 4) Company Limited, and Solar Power (Korat 7) Company Limited with
Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited. 
Operated the fourth solar power plant projects commercially under the project
development of Solar Power (Korat 2) Company Limited by means of connecting
transmission lines and distributing electricity to PEA.
Operated the fifth solar power plant projects commercially under the project
development of Solar Power (Loei 1) Company Limited by means of connecting
transmission lines and distributing electricity to PEA.
Operated the sixth solar power plant projects commercially under the project
development of Solar Power (Khon Kaen 1) Company Limited by means of connecting
transmission lines and distributing electricity to PEA.
Operated the seventh solar power plant projects commercially under the project
development of Solar Power (Korat 3) Company Limited by means of connecting
transmission lines and distributing electricity to PEA.
Operated the eighth solar power plant projects commercially under the project
development of Solar Power (Korat 4) Company Limited by means of connecting
transmission lines and distributing electricity to PEA.
Operated the ninth solar power plant projects commercially under the project
development of Solar Power (Korat 7) Company Limited by means of connecting
transmission lines and distributing electricity to PEA.
3

3 SOLAR POWER ENGINEERING COMPANY LIMITED
SPCG holds 100% shares of Solar Power Engineering Co.,Ltd (SPE), it was incorporated on 3rd of August, 2011
with a registered capital of THB 10 Million, which engage in the business of engineering design, Engineering Procurement
Construction (EPC) both domestic and foreign country as well as operation, maintenance and monitoring (“OMM”) of solar
farms. However as of 31st of December, 2011 the company did not operate yet. 
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4 STEEL AND SOLAR ROOF COMPANY LIMITED

 
SPCG holds 100% shares of Steel and Solar Roof Co.,Ltd (SSR), it was incorporated on 5th of September, 2011. It
was established in order to support business transferring after merger and acquisition of Steel Intetech Public Company
Limited.
SSR has a registered capital of THB 30 Million, it provides manufacturing, distribution and installation services of
steel or metal roofing sheets under the trademark metal roofing sheets under the trademark of ROLLFORM which is
certified by Thai industrial standard (TIS) 1128-2535 metal roofing sheets. With the company’s commitment to research
and development, the products have been designed to be modern, colorful and affordable. The preferred base metal
thickness (BMT) is available within the range of 0.30 – 0.55 mm.

5 ENEGATE (THAILAND) COMPANY LIMITED
SPCG holds 30% shares of ENEGATE (THAILAND) Company Limited, it was incorporated on 4th of July, 2012 with
a registered capital of THB 10 million. The company is a joint venture between SPCG Public Co Ltd and ENEGATE Co., Ltd.
(sub-business of Kansai Electric Power Co., Inc. (KANSAI, holding 605 shares) and Japan and Thai Aichi Denki Co., Ltd.
(holding 10% shares) To manufacture High Voltage Electricity products such as High Voltage Cubicles under 33kV and
main distribution boards (MDBs) to be used in solar farms and other projects, including developing Smart Grid Systems.

6 SOLAR POWER ASSET COMPANY LIMITED
SPCG holds 60% shares of Solar Power Asset Co., Ltd. (SPA), it was incorporated on 4th of May, 2012 with a
registered capital of THB 112.5 Million. It is the joint venture between SPCG Public Company Limited which holds 60% of
the shares and Thonglor Home Office Co., Ltd. with other shareholders which hold 40% of the shares. SPA has 2 subsidiary
companies, is AJ Technology Co., Ltd. and which has the Power Purchase Agreement to sell the Solar energy with the
capacity of 3 MW, the other one is Tipayanarai Co., Ltd. which has the Power Purchase Agreement to sell the Solar energy
with the capacity of 3 MW. Both companies are located in Lopburi Province. SPA has a plan to develop both of the solar
farms to be completed the Commercial Operation Date (COD) within the 2nd Quarter of year 2013.
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OVERALL IMAGE OF THE COMPANY BUSINESS OPERATION
SPCG Public Company Limited
Registered capital 840,000,000 THB
Holding 100%

Holding 60%

Solar Power Asset
Company Limited

Registered capital 112,500,000 Baht
(joint venture for solar power plant development)
3 AJ Technology Co., Ltd.
3 Tipnarai Co.,Ltd.

Steel and Solar Roof
Company Limited

Holding 100% shares

Holding 100%

Registered capital 10,000,000 Baht
manufacture High Voltage Electricity products

Registered capital 1,500,000,000 Baht
Investment and solar power plant 
development

Solar Power Engineering
Company Limited
Registered capital 10,000,000 Baht
Provide EPC and OMM for external company

Provide EPC and OMM to the solar
power plants that are developed by
SPC

Investment and solar power plant
development

Holding 100% shares

Holding 30%

ENEGATE (THAILAND)
Company Limited

Solar Power Company Limited

Registered capital 30,000,000 Baht
Steel business

Holding 51-70% shares

Holding 100% shares

here are 9 Solar power plants that have commenced commercial operation as following :
3 Solar Power Company Limited (Korat 1)
3 Solar Power Company Limited (Sakon Nakorn 1)
3 Solar Power Company Limited (Nakorn Panom 1)
3 Solar Power Company Limited (Korat 2)
3 Solar Power Company Limited (Loei 1)
3 Solar Power Company Limited (Khon Kaen 1)
3 Solar Power Company Limited (Korat 3)
3 Solar Power Company Limited (Korat 4)
3 Solar Power Company Limited (Korat 7)
There are 9 Solar power plants that have commenced commercial operation 
and the mutual fund will invest as following
3 Solar Power Company Limited (Korat 8)
3 Solar Power Company Limited (Korat 5)
3 Solar Power Company Limited (Khon Kaen 3)
3 Solar Power Company Limited (Khon Kaen 4)
3 Solar Power Company Limited (Khon Kaen 5)
3 Solar Power Company Limited (Khon Kaen 9)

There are 4  developing solar power plant of SPC as following:
Solar Power Company Limited (Korat 6)
Solar Power Company Limited (Burirum 8)
Solar Power Company Limited (Burirum 2)
Solar Power Company Limited (Khon Kaen 2)

3
3
3
3

Holding 99.97% shares

There will be 14 solar power plant that SPC will invest and develop in the future 
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The company primary’s revenue

The primary revenue of the Company is derived from the activities in two types of businesses - Solar Farm
business and Steel Business. The revenue structure of each business is classified as follows
1. Revenue from Solar power plant business is divided into 3 parts 
1.1 Revenue from investment and development of Solar power plants
1.2 Revenue from Engineering Procurement Construction (EPC) services 
1.3 Revenue from Operation Maintenance and Monitoring (OMM) services 
2. Revenue from Steel business is divided into 2 parts 
2.1 Revenue from Sales 
2.2 Revenue from Installation 
The revenue structure of the Company for the Fiscal Year Ended 31 December 2010, 2011 and 2012 can be
summarized as follows:
 

financial statement separated by business
		
		
		
Year ended
Year ended
Year ended
Revenue structure
31-Dec.-2010 31-Dec-2011 31-Dec-2012
		
Value %* Value %* Value %*
		
(million 		 (million		 (million		
		
baht)		
baht)		 baht)		
(1) Solar power plant business
1. Revenue from sales of electricity
SPC was not listed on SET through Reverse
2. Revenue from services
Takeover yet in years 2010
3. Others revenues
Total revenue of solar power							
plant business
(2) Steel business
1. Revenue from sales
145.10 45.90 175.90
52.90 193.60
63.20
3 Roll forming metal sheet 
– non color-coated
96.20 30.40 175.90
52.90 193.60
63.20
3 Other products
48.90 15.50
2. Revenue from Sales and Installation 166.30 52.60 148.50
44.60 111.10
36.30
3. Other revenues
4.80
1.50
8.20
2.50
1.80
0.60
Total revenue of steel business
316.20 100.00 332.65 100.00 306.50 100.00
Total revenue		
316.20 100.00 332.70 100.00 306.50 100.00
Note
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Consolidated
financial
statement***
Year ended
31-Dec-2011
Value %*
(million		
baht)		

Consolidated
financial
statement**
Year ended
31-Dec-2012
Value %*
(million
baht)	

275.10
275.10

46.92
46.90

809.70
99.90
59.30
968.90

- 
63.50
7.80
4.60
76.00

175.90

30.01

193.60

15.20

175.90
127.60
7.70
311.20
586.30

30.01
21.76
1.31
53.10
100.00

193.60 15.20
111.10
8.70
1.80
0.10
306.51 24.00
1,275.40 100.00

* Percentage of total revenue
** The consolidated financial statement for year ending 31 December 2011 includes revenue from steel business after SPC was
listed in the stock exchange through reverse takeover on 28 March 2011. However, such financial statement does not include
the performance of steel business from 28 March 2011 to 31 March 2011 as the Company’s management team evaluated
that such amount does not materiality to the Company’s consolidated financial statement.
*** The consolidated financial Statement for the Year Ended 2010 that using for comparison, it is The consolidated financial
Statement of SPC and its subsidiaries. However the disclosure of these financial statements is to comply with accounting
standards in accordance to the Reverse Takeover Transactions or The Reverse Listing
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REVENUE STRUCTURE OF SOLAR POWER PLANT BUSINESS
The revenue structure of the Company from solar power plant business that is operated through SPC for fiscal
year ended 31 December 2010, 2011 and 2012 is summarized as follows:

				

financial statement
separated by business

The consolidated financial statement of SPC SPC

Revenue structure
						
						
						

Note

1 –Solar power company limited (Korat 1)**
2 – Solar power company limited (Sakorn Nakorn 1)**
3 – Solar power company limited (Nakorn Panom 1)**
4 – Solar power company limited (Korat 2)**
5 – Solar power company limited (Loei 1) ***
6 – Solar power company limited (Khon Kaen1)***
7 – Solar power company limited (Korat 3) ***
8 – Solar power company limited (Korat 4) ***
9 – Solar power company limited (Korat 7)***
Revenue from Investment and Solar
Farm Development
Revenue from Sales of solar panels
Revenue from sales
Revenue from services
Other revenues*
Total revenue
Revenue from Engineering Procurement
Construction: EPC
Revenue from Operation, Maintenance
and Monitoring: OMM

Year ended Year ended Year ended
31-Dec-2010 31-Dec-2011 31-Dec-2012
Value % Value % Value
(million		 (million		 (million
baht)
baht)		
baht)
73.10
-

85.80
-

103.10
86.10
63.90
32.30
27.40
-

%

32.50 106.80 12.50
27.20 101.10 11.90
20.20 99.80 11.70
10.20 107.10 12.60
8.60 97.20 11.40
89.40 10.50
85.20 10.00
63.50 7.40
59.60 7.00

73.10 85.80 312.80 98.70 809.70 95.00
9.10 10.70
82.20 96.50 312.80 98.70 809.70 95.00
1.60
1.90
1.40
1.60 4.20
1.30 43.00 5.00
85.20 100.00 317.00 100.00 852.70 100.00
267.90

-

603.20

-

1,551.20

-

5.90

-

27.90

-

72.00

-

* Other revenue includes interests, gain on sale of investments and other revenue
** Calculated as percentage from Sale of Electricity and revenue of adder
*** Services are provided to the affiliated companies of SPC only; therefore, the revenue of EPC and OMM appear in the
consolidated financial statement of the Company.
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10 BUSINESS GOALS
Currently, the Company is engaged in two types of businesses: Steel business and Solar power plant business,
both of which carry clear business goals as listed below:

10.1 Investment development and maintenance of the solar power plant business.
SPC, which is a subsidiary of the Company, consists of management with expertise in the solar industry with
business goals as follows: 
(1) To successfully develop 36 solar power plant projects of its subsidiary companies within the year 2013, as
well as to develop solar farms to other domestic and international commercial businesses in the future. 
(2) To become the leader in Engineering, Procurement, and Construction (EPC) service of solar farms
(3) To become the leader in Operation, Maintenance and Monitoring (OMM) service of solar power plants
(4) To provide knowledge to the community about solar power and its impact on the environment through the
Solar Farm Education Center with over 1,000 square meters space in Nakorn Ratchasima. The Education Center contains
an exhibition to demonstrate facts and information about solar farms and a lecture theatre for students and interested
individuals and 
(5) To find an opportunity to expand the solar power business which is the company’s expertise both domestic
and international as well as investment and procurement in order to increase the business growth in the future.

10.2 Steel business
Over 16 years of operation, the mission of SSR is to be the leader in the production, distribution and 
installation of metal sheets roofs under the same policies and standard. Meanwhile the company has development
continuously for customer to get high quality of goods and services and to achieve high customer satisfaction. The
company has a goals to enhance the marketing shares in the field of roofing been developing its projects and services with
goals to enhance its competitive position, especially in the field of roofing materials. The company believes that it can
increase such shares in the market from 3.00 percent in 2004 to 7.00 percent in 2012 by initiating the following missions:
(1) To focuses on expansion in the areas related to Solar Farm to straighten the company’s own affiliations. For
example; panel rack and solar rooftop etc. 
(2) To develop in the company’s product presentation from single “product selling” to “concept selling” in
order to satisfy customers needs; For example, building a garage with metal framing and using ribbed metal sheet roofing
for the cover etc; which is able to facilitate customers via “one-stop service” 
(3) To expand the customer base especially the Japanese market as Japanese customers are more open to the
Australian metal standards, by presenting ribbed sheets that are popular among Japanese manufacturers. 
(4) To constantly upgrade production standards in accordance with the ISO 9001 : 2000 standards and to
increase working skills of employees and productivity through training program while maintaining a safe and conducive
environment.
(5) To concentrate on civil services as the company was given the TISI mark in end of a year 2009, allowing
the company to increase its product potential to meet the standards that is accepted by a broader customers while at the
same time allows for the expansion of customer base in the future.
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Investment in Subsidiary Companies
SOLAR FARM
SPCG Public Company Limited develop solar power investment business under Solar Power Company Limited (SPC),
which is the company that function in operating investment and develop solar power plant that convert solar power directly
into electricity. (Photovoltaics)
SPC is a developer of solar power plant by setting up 36 subsidiary companies, which are solar power plants, each
companies are private company and are very small power producers with electricity sales contract with Provincial Electricity
Authority (PEA). Each solar power plant were supported by Alternative Energy of  Energy and Planning office, Ministry of
Energy resulting in 36 SPC’s subsidiary companies, all the 36 projects to received Adder benefits from Provincial Electricity
Authority (PEA) in the ratio of 8 baht per KWh with the period of 10 years commencing form commercial operation Date
(COD). All the 36 solar power plants project can be summarizes as follow:

1. Solar Power Company Limited (Korat 1) (KR1)
Established in 2009, to operate business in development of solar power plant and is the first project of Solar Power
Company Limited. The Company is located at 60 Moo 11 Don Chomphu Sub District, Non Sung District, Nakhon Ratchasima
Province with the capacity of 6.123 megawatt and is the largest commercial solar power producer in Southeast Asia under
registered capital of 280 million baht.
Investors : Energy for Environment Foundation, Thai Fa Power Company Limited, International Finance corporation with
the total value of investment at 700 million baht. Solar Power Company Limited hold shares at the ratio of 58%. At present
Solar Power Company Limited distribute electricity to Provincial Electricity Authority since 21 April 2010.

2. Solar Power Company Limited (Sakon Nakorn 1) (SN1)
Located at 88 Moo 8 Bann Thon Sub District, Sawang Daen Din District, Sakon Nakorn Province with the capacity of
6.123 megawatt and registered capital of 189 million baht.
Investors : Energy for Environment Foundation, Thai Fa Power Company Limited, International Finance corporation
with Solar Power Company Limited holding shares at the ratio of  51%.
Solar Power (Sakon Nakorn 1) Company Limited commenced operations since 9 February 2011.

3. Solar Power Company Limited (Nakorn Panom 1) (NP1)
Located at 88/1 Moo 3 Mahachai sub district, Pla Pak district, Nakhon Phanom Province with the capacity of 6.123
megawatt and registered capital of 189 million baht.
Investors : Energy for Environment Foundation, Thai Fa Power Company Limited, International Finance corporation
with Solar Power Company Limited holding shares at the ratio of  51%.
Solar Power (Nakorn Panom 1) Company Limited commenced operations since 22 April 2011
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4. Solar Power Company Limited (Korat 2) (KR2)
Located at 88/1 Moo 11 Don Chomphu Sub District, Non Sung  District, Nakhon Ratchasima Province with the capacity
of 6.123 megawatt and registered capital of 189 million baht.
Investors : Thai Fa Power Company Limited with Solar Power Company Limited holding shares at the ratio of  56%.
Solar Power (Korat 2) Company Limited commenced operations date on 22 April 2011.

5. Solar Power Company Limited (Loei 1) (LO1)
Located at 88/8 Moo 9 Nong Ya Plong Sub District, Wang Saphung District, Loei Province with the capacity of 6.123
megawatt and registered capital of 189 million baht.
Investors : Thai Fa Power Company Limited with Solar Power Company Limited holding shares at the ratio of  56%.
Solar Power (Loei 1) Company Limited commenced operations since 15 September 2011

6. Solar Power Company Limited (Khon Kaen 1) (KK1)
Located at 288 Moo 5 Bann Kro Sub District, Mueang District, Khon Kaen Provincewith the capacity of 6.123 megawatt
and registered capital of 195 million baht.
Investors : Thai Fa Power Company Limited with Solar Power Company Limited holding shares at the ratio of  56%.
Solar Power (Khon Kaen 1) Company Limited distributes electricity to Provincial Electricity Authority since 15 February
2012

7. Solar Power Company Limited (Korat 3) (KR3)
Located at 88/8 Moo 4 Sam-Muang Sub District, Srida District, Nakhon Ratchasima Province on 95 Rai 31 square wah
with the capacity of 6.123 megawatt and registered capital of 162.5 million baht.
Investors : Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited with Solar Power Company Limited holding
shares at the ratio of  60%.
Solar Power (Korat 3 ) Company Limited commenced operations since 9 March 2012

8. Solar Power Company Limited (Korat 4) (KR4)
Located at 111 Moo 10 Tha-Arng Sub District, Choke-Chai District, Nakhon Ratchasima Province with the capacity of
6.123 megawatt and registered capital of 175 million baht.
Investors : Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited with Solar Power Company Limited holding
shares at the ratio of  60%.
Solar Power (Korat 4) Company Limited distributes electricity to Provincial Electricity Authority since 14 May 2012

9. Solar Power Company Limited (Korat 7) (KR7)
Located at 88 Moo 5 Dann Nai Sub District, Dann Khun-Tod District, Nakhon Ratchasima Province with the capacity of
6.123 megawatt and registered capital of 162.5 million baht.
Investors : Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited with Solar Power Company Limited holding
shares at the ratio of  60%.
Solar Power (Korat 7) Company Limited distributes electricity to Provincial Electricity Authority since 30 May 2012.
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10. Solar Power Company Limited (Korat 5) (KR5)
Located at 108 Moo 1 Kudjock Sub District, Bua-Yai District, Nakhon Ratchasima Province with the capacity of 7.46
megawatt and registered capital of 157.5 million baht.
Solar Power (Korat 5) Company Limited commenced operations since 15 January 2013.

11. Solar Power Company Limited (Korat 8) (KR8)
Located at 108/1 Moo 1 Kudjock Sub District, Bua-Yai District, Nakhon Ratchasima Province with the capacity of 7.46
megawatt and registered capital of 157.5 million baht.
Solar Power (Korat 8) Company Limited commenced operations since 15 January 2013.

12. Solar Power Company Limited (Korat 9) (KR9)
Located at 388 Moo 2 Makleukao District, Soongnen District, Nakhon Ratchasima Province with the capacity of 7.46
megawatt and registered capital of 160 million baht.
Solar Power (Korat 9) Company Limited commenced operations since 16 January 2013.

13. Solar Power Company Limited (Khon Kaen 3) (KK3)
Located at 88 Moo 8 Nampong Sub District, Nampong District, Khon Kaen Province with the capacity of 7.46 megawatt
and registered capital of 157.5 million baht.
Solar Power (Khon Kaen 3) Company Limited commenced operations since 17 January 2013.

14. Solar Power Company Limited (Khon Kaen 4) (KK4)
Located at 288 Moo 9 Wanghinlard Sub District, Chumpare District, Khon Kaen Province with the capacity of 7.46
megawatt and registered capital of 157.5 million baht.
Solar Power (Khon Kaen 4) Company Limited distributes electricity to Provincial Electricity Authority since 17 January 2013.

15. Solar Power Company Limited (Khon Kaen 5) (KK5)
Located at 388 Moo 8 Thapra Sub District, Mueng District, Khon Kaen Province with the capacity of 7.46 megawatt and
registered capital of 157.5 million baht.
Solar Power (Khon Kaen 5) Company Limited distributes electricity to Provincial Electricity Authority since 18 January 2013.

16. Solar Power Company Limited (Khon Kaen8) (KK8)
Located at 248 Moo 8 Nai Mueng Sub District, Bann-Pai District, Khon Kaen Province with the capacity of 7.46 megawatt
and registered capital of 157.5 million baht.
Solar Power (Khon Kaen 8) Company Limited distributes electricity to Provincial Electricity Authority since 18 January 2013.

17. Solar Power Company Limited (Korat 6) (KR6)
Located at Hinclone Sub District, Jakaraj District, Nakhon Ratchasima Province with the capacity of 7.46 megawatt and
registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of construction and the expected commencement operating date is with in 2013.
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18. Solar Power Company Limited (Khon Kaen 2) (KK2)
Located at Kam-Muang Sub District, Khao-Suankwang District, Khon Kaen Province with the capacity of 7.46 megawatt
and registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of construction and the expected commencement operating date is with in 2013.

19. Solar Power Company Limited (Burirum 1) (BR1)
Located at Toung-Katent Sub District, Nongkii District, Burirum Province with the capacity of 7.46 megawatt and
registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of construction and the expected commencement operating date is with in 2013.

20. Solar Power Company Limited (Burirum 2) (BR2)
Located at Toung-Katent Sub District, Nongkii District, Burirum Province with the capacity of 7.46 megawatt and
registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of construction and the expected commencement operating date is with in 2013.

21. Solar Power Company Limited (Nakorn Panom 2) (NP2)
Located at Mahachai Sub District, Pla Pak District, Nakhon Phanom Province with the capacity of 7.46 megawatt and
registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of development and the expected commencement operating date is with in 2013.

22. Solar Power Company Limited (Khon Kaen 7) (KK7)
Located at Kut Kwang Sub District, Nong Ruea District, Khon Kaen Province with the capacity of 7.46 megawatt and
registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of construction and the expected commencement operating date is with in 2013.

23. Solar Power Company Limited (Udon Thani 1) (UD1)
Located at Hai Sok Sub District, Ban Phue District, Udon Thani Province with the capacity of 7.46 megawatt and registered
capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of construction and the expected commencement operating date is with in 2013.

24. Solar Power Company Limited (Nong Khai 1) (NK1)
Located at Pho Mak Khaeng Sub District, Bueng Khong Long District, Nong Kai Province with the capacity of 7.46
megawatt and registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of construction and the expected commencement operating date is with in 2013.

25. Solar Power Company Limited (Burirum 3) (BR3)
Located at Bansai Sub District, Prakhonchai District, Burirum Province with the capacity of 7.46 megawatt and registered
capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of construction and the expected commencement operating date is with in 2013.
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26. Solar Power Company Limited (Sakon Nakorn2) (SN2)
Located at Phang Khon Sub District, Phang Khon District, Sakon Nakorn Province with the capacity of 7.46 megawatt
and registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of preparation for development and the expected commencement operating date is with in 2013.

27. Solar Power Company Limited (Surin 3) (SR3)
Located at Phon krok Sub District Tha Tum District, Surin Province with the capacity of 7.46 megawatt and registered
capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of preparation for development and the expected commencement operating date is with in 2013.

28. Solar Power Company Limited (Nakorn Panom 3) (NP3)
Located at Fangdaeng Sub District Thatphanom District, Nakorn Panom Province with the capacity of 7.46 megawatt
and registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of preparation for development and the expected commencement operating date is with in 2013.

29. Solar Power Company Limited (Loei 2) (LO2)
Located at Sri Songkram Sub District Saphung District, Loei Province with the capacity of 7.46 megawatt and registered
capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of preparation for development and the expected commencement operating date is with in 2013.

30. Solar Power Company Limited (Khon Kaen6) (KK6)
Located at Jorakay Sub District Nong Ruea District, Khon Kaen Province with the capacity of 7.46 megawatt and
registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of preparation for development and the expected commencement operating date is with in 2013.

31. Solar Power Company Limited (Khon Kaen 9) (KK9)
Located at Non Han Sub District Chum Phae District, Khon Kaen Province with the capacity of 7.46 megawatt and
registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of preparation for development and the expected commencement operating date is with in 2013.

32. Solar Power Company Limited (Khon Kaen 10) (KK10)
Located at Nong Saon Loa Sub District Chum Phae District, Khon Kaen Province with the capacity of 7.46 megawatt
and registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of preparation for development and the expected commencement operating date is with in 2013.

33. Solar Power Company Limited (Surin 1) (SR1)
Located at Samrongthap Sub District, Samrongthap District, Surin Province with the capacity of 7.46 megawatt and
registered capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of preparation for development and the expected commencement operating date is with in 2013.
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34. Solar Power Company Limited (Surin 2) (SR2)
Located at Phra Kaew Sub District, Sangkha District, Surin Province with the capacity of 7.46 megawatt and registered
capital of 157.5 million baht.
At present is in progress of preparation for development and the expected commencement operating date is with in
2013.

35. AJ Technology Company Limited (AJ)
Solar Farm Project under the Solar Power Assets Company Limited (SPA) Located at Chai Badan Sub District, Chai Badan
District, Lopburi Province with capacity of 3 megawatt and registered capital of 75 million baht.
At present is in the progress of preparation for development and expected to be complete in 2013.

36. Thipnarai Company Limited (TP)
Another Solar Farm Project in Lopburi, of Solar Power Assets Company Limited (SPA) Located at Chai Badan Sub District,
Chai Badan District, Lopburi Province with capacity of 3 megawatt and registered capital of 75 million baht.
At present is in the progress of preparation for development and expected to be complete in 2013.

Investors
Company/ Sector

Solar Farm Project

Shares Proportion (%)

Energy for Environment Foundation
(EFE)

Solar Power Company Limited (Korat 1)
Solar Power Company Limited (Sakon Nakorn 1)

7.36
10.00

International Finance corporation
(IFC)

Solar Power Company Limited (Korat 1)
Solar Power Company Limited (Sakon Nakorn 1)

19.64
9.00

Thai Fa Power Company Limited

Solar Power Company Limited (Korat 1)
Solar Power Company Limited (Sakon Nakorn 1)
Solar Power Company Limited (Korat 2)
Solar Power Company Limited (Khon Kaen1)

15.00
30.00
44.00
30.00

Ratchaburi Electricity Generating
Holding Public Company Limited

Solar Power Company Limited (Korat 3)
Solar Power Company Limited (Korat 4)
Solar Power Company Limited (Korat 7)

40.00
40.00
40.00
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Capital Structure
1. SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED SECURITIES
1.1 Registered capital and Paid-Up Capital
Currently, SPCG has paid-up capital of THB 560 million separated to 560 million shares of common stock, par value
THB 1 each.
The company proposed initial public offering for 60 million new ordinary shares and 30 million units of the warrants,
and allocated 250 million units of the warrants to the existing shareholders on 24 February 2012.
As a result, SPCG has a registered capital of THB 840 million which is 840 million shares of common stock at the
par value of THB 1 per share separated into 2 categories as follows:
1. Paid-up capital of 560 million shares
2. The shares allocated to support the exercising rights of the warrants and uncalled share capital of 280 million
shares.

1.2 Share Transfer Restriction
The transfer of foreign shares shall not exceed 49 percent of the total paid-up share capital.

1.3 Other Securities
The company has allocated 280 million units of the stock-purchase warrants. The conclusion is as follows:
(1) Allocate 30,000,000 units of the warrants to a member of the public who reserves to purchase new ordinary
shares of SPCG at the rate of 2 new ordinary shares per 1 warrant with no value;
(2) Allocate 250,000,000 units of the warrants to the existing shareholders by proportion at the rate of 2 ordinary
shares per 1 warrant with no value
As a result of the allocation, the company issued 279,999,581 units of the warrants altogether.
Exercise Period
Warrant holders can exercise their rights to purchase the company’s new ordinary shares during 9:00 a.m. to 15:30
p.m. within 15 business days prior to the exercise date. Each warrant will entitle the warrant holders thereof the right to
purchase at the exercise date.
The exercise date falls on a period of 3 years from the date of issuance which is 2 March 2015. In case the exercise
date is the SET’s holiday, it shall be brought forward to prior business day.
Exercise price and exercise ratio to purchase the company’s ordinary shares
1 unit of warrant will be entitled to purchase 1 ordinary share at the price of THB 1 per share. The exercise ratio
and exercise price may be changed in accordance with the terms and conditions.
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2. THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
2.1 List of Shareholders of SPCG
Here is a list of the first 10 shareholders1 of the company regarding the latest book closure date on 11 March 2013
as follows:

NO.

NAME OF SHAREHOLDERS

NO. OF SHARES

% OF SHARES

304,000,700
263,050,700
21,600,000
9,000,000
9,000,000
1,350,000

54.29
46.97
3.86
1.61
1.61
0.24

1

The Khunchornyakongs consist of
Miss Wandee Khunchornyakong
Mrs. Prakhong Khunchornyakong
Miss Sompong Khunchornyakong
Mr. Somsak Khunchornyakong
Mrs. Kanokporn Khunchornyakong

2

Thai NVDR Company Limited

18,005,500

3.22

3

The AkeUdomsins consist of
Mr. Charoen AkeUdomsin
Mr. Wichai AkeUdomsin

18,000,000
10,000,000
8,000,000

3.21
1.79
1.42

4

Mr. Withoon Manonaikul

12,860,000

2.30

5

The Parnells consist of
Mr. Kevin Gerald Parnell
Mr. Anthony David Parnell

11,770,000
8,770,000
3,000,000

2.10
1.57
0.54

6

Kyocera Corporation

9,000,000

1.61

7

Mr.Pichit Chinwittayakul

6,900,000

1.23

8

Mr. Ian Lancaster

5,443,300

0.97

9

Employees Provident Fund of the Electricity Generating Authority
of Thailand registered by ING Funds (Thailand) Company Limited

4,545,700

0.81

Mr. Bat Guan Teo

3,800,000

0.68

Others

165,674,800

29.58

Total

560,000,000

100.00

10

Remark

1

Ref: A List of shareholders on 11 March 2013 of the book closure date by Thailand Securities Depository Company Limited (TSD)

2.2 List of Warrant Holders of SPCG-W1
Here is a list of the first 10 warrant holders2 of SPCG-W1 regarding the latest book closure date on 11 March 2013
as follows:
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NO.

NAME OF SHAREHOLDERS

NO. OF SHARES

% OF SHARES

152,000,350
131,525,350
10,800,000
4,500,000
4,500,000
675,000

54.28
46.97
3.86
1.61
1.61
0.24

41,258,400

14.73

1

The Khunchornyakongs consist of
Miss Wandee Khunchornyakong
Mrs. Prakhong Khunchornyakong
Miss Sompong Khunchornyakong
Mr. Somsak Khunchornyakong
Mrs. Kanokporn Khunchornyakong

2

Thai NVDR Company Limited

3

Mr.kevin Gerald Parnell

6,910,000

2.47

4

Mr. Withoon Manonaikul

6,430,000

2.30

5

Kyocera Corporation

4,500,000

1.61

6

Open-End Fund: MFC Energy Fund

3,996,700

1.43

7

Mr. Ian Lancaster

2,064,950

0.74

8

Mr. Pitak Pisetsit

1,300,000

0.46

9

Mr. Winchai Punkrasamee

1,979,000

0.71

10

Mr. Bat Guan Teo

1,929,950

0.69

Others

57,630,650

20.58

Total

280,000,000

100.00

Remark

2

Ref: A List of shareholders on 11 March 2013 of the book closure date by Thailand Securities Depository Company Limited (TSD)

The majority shareholders consisted of Miss Wandee Khunchornyakong, Mr. Somsak Khunchornyakong, Miss
Sompong Khunchornyakong, Mrs. Kanokporn Khunchornyakong, and Mr. Jirakom Padumanon (holding 1,000,000 shares
of the company or 0.18 percent) intended to exercise their rights to vote identically in order to control the voting right or
supervise the business mutually. Moreover, they hold the mutual relationship and behavior regarding the Notification of Capital
Market Supervisory Board TorChor 7/2552 Re: Acting in concert as a result of the nature of a relationship or behavior and
requirements and the provision of Section 246 and Section 247 of the Securities and Exchange Act B.E.2535 (as amended).
The shareholder mentioned above hold 54.46 percent of total shares subscribed or 36.31 percent after initial public offering
of the company’s ordinary shares and warrants on 11 March 2013, and allocated the warrants to the existing shareholders.
In addition, the majority shareholders are the directors and the board who have signing authority of the company.

3. DIVIDEND POLICY
The company has set the dividend policy to pay dividend to shareholders not less than 40 percent of net profit of
the separate financial statement after legal reserve in compliance with the company regulations and laws, if for no other
reason and such dividend payment shall have no impact on the normal operations of the business significantly concerning the
board’s consideration. Moreover, such operations will create the maximum benefit to the shareholders. The board resolution
considering such payment must be presented for approval from the general meeting unless such payment is an interim
dividend which the board of directors has the authority to approve and report this issue on the next general meeting.
SPCG and SPCG’s subsidiaries has set the dividend policy to pay dividend to shareholders regarding net profit of
the separate financial statement after legal reserve in compliance with the company regulations and laws, if for no other
reason and such dividend payment shall have no impact on the normal operations of SPCG and its subsidiaries significantly
concerning the board’s consideration. In addition, such operations will create the maximum benefit to the shareholders. The
board resolution of SPCG and its subsidiaries considering such payment must be presented for approval from the general
meeting of SPCG and its subsidiaries as well.
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Board of Directors and
Executive Officers Profile
1. Miss. Wandee Khunchornyakong Age 54 (Years)
Position
3 Chairperson of the Board, Runumeration Committee and Chief Executive Officer
Education
3 Doctor of Philosophy (PhD.) Suan Dusit Rajabhat University (In progress)
Masters of Science, Naresuan University
Bachelor of Law, Kasembundit University
IOD’s DAP Course, Class 26, 1997
IOD’s DCP Course, Class 51, 1997
Proportion of total shares held (%) 3 46.97
Family relation to executive members 3 Elder sister of Mr. Somsak Khunchornyakong
3
3
3
3

Work experience in the past 5 years
2011 – Present

2010 - Present
1994 – Present

3
3
3
3
3
3
3

Chairperson of the Board
Runumeration Committee
Chief Executive Officer
Chairperson of the Board
Managing Director
Board of Directors
Board of Directors

2008 – Present

3

Board of Directors

2009 – Present
1987 – 2008

3
3

Board of Directors
Board of Directors

2009 - Present

SPCG Public Company Limited.
Solar Power Co., Ltd.

Solar Energy Power Plant

Capital Residence Co., Ltd.
Datron Thai Co., Ltd.

Rental Apartment
Import and distribute industrial
machinery and equipment parts
Thong Lor Home Office Co., Ltd. Purchase large plots of land and rations
into smaller plots for sale, exchange,
and rent
Solar Power (Korat 1) Co., Ltd. Solar Energy Power Plant
Solartron Co., Ltd.
Property and Housing development business
Solar Panel production, design,
and installation

2. Mr. Prasit Ounvorawong
Age 54 (Years)
Position
3 Board of Directors, President of Steel Business
Education
3 Masters in Business Administration, NIDA

Bachelors of Industrial Education in Mechanical Engineering, King Mong Kut’s University of Technology
North Bangkok
3 IOD’s DAP Course, Class 31, 2005
3 Public finance and public law course, Class 7, King Prajadhipok’s Institute
3 Capital Market Academy Course, Class 9
3 Politics and Governance in Democratic Systems for Executive Course, Class 14, King Prajadhipok’s Institute
Proportion of total shares held (%) 3 Family relation to executive members 3 None
3

Work experience in the past 5 years

2012
1995 - 2011

212

3
3
3

Board of Directors
Board of Directors
Managing Director

SPCG Public Company Limited.
Steel Intertech Plc.

Produce, Distribute, and Install
ribbed metal sheet roofing and
roofing-walls related equipments
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3. Mr. Somsak Khunchornyakong Age 53 (Years)
Position
3 Board of Directors, Runumeration Committee
Education
3 Masters in Science, Naresuan University

Bachelors of Education in Education Technology, Chandrakasem Rajabhat University
IOD’s DAP Course, Class 26, 2004
IOD’s DAP Course, Class 66, 2005
Proportion of total shares held (%) 3 1.61
Family relation to executive members 3 Younger Brother of Ms. Wandee Khunchornyakong
3
3
3

Work experience in the past 5 years

2012 – Present
2012 – Present

2004 - 2008

Board of Directors
SPCG Public Company Limited.
Runumeration Committee
Chief operation officer (COO)
Vice President of
Solar Power Co., Ltd.
Operations
3 Board of Directors
Solar Power Co., Ltd.
(33 Projects)
3 Chief Operating Officer
Solartron Co., Ltd.

2002 - 2008

3

2009 - Present
2010 - Present

3
3
3
3

Vice President

Solartron Co., Ltd.

Solar Energy Power Plant
Solar Energy Power Plant
Solar Panel production, design,
and installation
Solar Panel production, design,
and installation

4. Mr. Kevin Gerald Parnell
Age 65 (Years)
Position
3 Board of Directors
Education
3 Diploma in Electrical Mechanics, Caulfield Institute of Technology, Melbourne, Australia
Proportion of total shares held (%) 3 1.57
Family relation to executive members 3 None
Work experience in the past 5 years

2011 – Present
2009 – Present
2008 - Present
2008 - 2010

3
3
3
3

Board of Directors
Board of Directors
Board of Directors
Managing Director

SPCG Public Company Limited.
Solar Power Co.,Ltd.
Solar Power Co., Ltd.
Leybold Optics Singapore

1996 - 2008

3

President & CEO

Singulus Technologies Asia
Pacific, Singapore

Solar Energy Power Plant
Solar Energy Power Plant
Production, and design of equipment
and systems for thin film coating production
Production of equipment for optical
disc production

5. Mr. Jirakom Padumanon
Age 60 (Years)
Position
3 Board of Directors
Education
3 Bachelors in Electrical Engineering, Chulalongkorn University
Proportion of total shares held (%) 3 0.18
Family relation to executive members 3 None
Work experience in the past 5 years

2011 – Present
Present
2009 - Present
2008 – 2009
1990 – 2008

3 Board of Directors
3 Shareholder
3 Project Director
3 Engineering Consultant
3 Electrical Engineer

SPCG Public Company Limited.
Pen Co.,Ltd.
J Pen Co., Ltd.
Power plant design
Sanguanvong Industries Co., Ltd. Production and export of starch
Powerling Engineering Co., Ltd. Construction contractor, design, supply,
and installation of engineering systems
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6. Mr. Kiatichai Pongpanich
Age 71 (Years)
Position
3 Chairman of the Audit Committee, Independent Director
Education
3 Masters in International Development, Stanford University
Bachelors in Political Science, Chulalongkorn University
IOD’s DAP Course, Class 15 2004
Proportion of total shares held (%) 3 Family relation to executive members 3  None
3
3

Work experience in the past 5 years
2012

2006 - Present
1998 - 2006

Chairman of the Audit
Committee.
3 Independent Director
3 Consultant
3 Senior Editor
3

SPCG Public Company Limited.
Matichon Co., Public
Khao Sod News Co. and
Matichon Co., Public

Produce publications
Printing company

7. Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Age 70 (Years)
Position
3 Independent Director, Audit Commitee, Chairman of the Audit Committee
Education
3 PhD. Engineering, Imperial College of Science and Technology London University
Masters in Engineering, University of Cambridge
IOD’s DCP Course, Class 146, 2011
Proportion of total shares held (%) 3 Family relation to executive members 3 None
3
3

Work experience in the past 5 years
2011 – 2012

Present

Chairman of the Audit
SPCG Public Company Limited.
Committee, Audit Commitee
3 Independent Director
3 Chairman of the
Runumeration Committee
3 Independent Director
Lam Soon Co., Public Ltd.
3 Chairman of the
Audit Commitee
3 Board of Directors
Tipha Narai Co., Ltd.

Present

3

Board of Directors

Thaicom Network Co., Ltd.

Present

3

Board of Directors

AJ Technology Co., Ltd.

2007 - Present

3

Vegetable Oil, Margarin, Fat Mixture
producer. Wholesale Water
Trade drinks, drinking water, mineral water,
and other consumer goods.
Produce, buy, wholesale, retail sale, import,
export, rental of machinery, electronic
equipments
Part-time consultant to the company

8. Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan
Age 51 (Years)
Position
3 Audit Committee, Independent Director
Education
3 Doctor of Business Administration: DBA in Commerce and Accounting, Chulalongkorn University
Masters in Management, Carlson School of Management
IOD’s DAP Course, Class 55, 2006
IOD’s DCP Course, Class 76, 2006
IOD’s ACP Course, Class 16, 2007
Proportion of total shares held (%) 3 0.11
Family relation to executive members 3 None
3
3
3
3

Work experience in the past 5 years
2011 – Present
2008 - Present
2006 - Present
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Audit Committee
Independent Director
3 Assistant to the Governor
3 Audit Committee and
Independent Director
3
3

SPCG Public Company Limited.
State Railway of Thailand.
State Railway of Thailand
M-Link Asia Corporation
Co., Public Ltd.

Oversees Thailand’s train operations
Oversees Thailand’s train operations
Import and retail sale of mobile phone,
computers, and fax machines
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9. Mr. Charnchai Kulthavarakorn Age 57 (Years)   
Position
Education

3
3
3
3

Board of Directors
Master degree in Political Science. Ramkamhang University.
Master Degree in economics,Chulalongkorn University.
Bachelor’s degree in Political Science ,Ramkamhang University.

Proportion of total shares held (%) 3 Family relation to executive members 3 None
Work experience in the past 5 years
2011

2009 - 2012
2010 - 2012
2010 - 2012
2010 - 2012
2010 - 2012
2004 - 2008

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Chairman of the Board STEEL Intertech Public Company Limited
Executive Director
Director
Solar Power Co.,Ltd
Chairman of Executive Boards
Director
Solar Power(Korat2) Co.,Ltd.
Chairman of Executive Boards
Director
Solar Power(Korat2) Co.,Ltd.
Director
Solar Power(Nakorn Panom1) Co.,Ltd.
Director
Solar power(Sakon Nakorn1) Co.,Ltd.
Director
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd.
Chairman of Executive Boards

10. Mr.Wanchai Lawatanatrakul		
Position
Education

3
3
3

Age 57 (Years)

Audit Committee, Independent Director
Master’s degree in engineering, water resources development. Asian Institute of Technology (AIT)
Bachelor of Civil Engineering Chulalongkorn University

Proportion of total shares held (%) 3 Family relation to executive members 3 None
Work experience in the past 5 years
2012 - Present

Present

3
3
3
3
3

Audit Committee
SPCG Public Company Limited.
Independent Director
Chairman of the Runumeration Committee
List of Director
State enterprise
Director
LTK Service part Co.,Ltd.

11. Mr. Withoon Manomaikul Age 57 (Years)
Position
3 Board of Directors
Education
3 Bachelor of Business Administration, Suan Dusit Rajabhat University.
Proportion of total shares held (%) 3 2.30
Family relation to executive members 3 None
Work experience in the past 5 years

2012 - Present
2008 - Present
2003 - Present

3
3
3
3

Board of Directors
Board of directors
Board of Directors
Managing Director

SPCG Public Company Limited.
Pongsaap Public Company Limited
General Record International Industry Co.,Ltd.
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12. Mr. Chaiwat Tungsuwanpanit		 Age 53 (Years)
Position
3 Vice President of Account, Finance, and Administration (Temporary)
Education
3 Masters in Business Administration, Thammasat University
Bachelors in Accounting and Commerce, Chulalongkorn University
IOD’s DAP Course, Class 31, 2005
Proportion of total shares held (%) 3 Family relation to executive members 3 None
3
3

Work experience in the past 5 years
2012

2007 - 2011
2005 - 2007
2004 - 2005
2003
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Vice President of Account, SPCG Co., Ltd.
Finance, and Administration
(Temporary)
3 Assistant Vice President of Steel Intertech Co.,
Accounting and Finance
Public Ltd.
3

General Manager of
Accounting and Finance
3 Manager, Accounting and
Finance Department
3

3

Accounting and Finance
Control Officer

Premium Steel Processing
Co., Ltd.
River Engineering Co., Ltd.
Bangkok Ranch Co., Ltd.

Produce, Distribute, and Install
ribbed metal sheet roofing and
roofing-walls related equipments
Trade all kinds of metal and steel products
Distributor or water pump related parts
and equipment
Production, wholesale, retail sale, export of
fresh duck and frozen duck
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Internal Control
1 INTERNAL CONTROL POLICIES
The Company places importance in organizing good internal control system, which is in accordance to the  good corporate
governance principle. That is to say performance in duties, transparency, fairness, reliable and checks and balances that are
accountibility which leads to the highest benefit of shareholders, employees and any related parties.
At present there is no internal audit sector, though the Company had hired BK IA&IC Co., Ltd. as the internal audit and to
study and give advises in designing internal control system and internal audit, compile internal audit schedule as well as test the
system. BK IA&IC Co., Ltd. will report directly to the Audit Committee for efficiency development and improvement. This also
includes following up and evaluate the result of modification of the system according to the Audit Committee suggestions.
The Audit Committee joined the Board of Director’s Meeting No.16/2012 on 11 November 2012. The Board of Director
Evaluate internal control system by asking questions from the management team and the Company’s Independence auditors
from BK IA&IC about the sufficiency of the Company’s internal control system. Which consisted of 5 sections:
1) The Organization and Environment
2) Risk Management
3) Management Performance control  
4) Information System and Data Communications
5) Tracking System
After the evaluation of internal control system the Board of Director has opinion that the Company has sufficient internal
control system. By which all of the 5 sections of internal control are appropriate, sufficient in preventing the Executive from
wrongful use or without authorized. The Board of Director also has opinion that the Company has internal control system that
is independence in tracking and evaluating. Moreover, the Company also has significant document organizing system that allow
the directors, auditors and person in authority to be able to review in an appropriate period.
In 2012 BK IA&IC proposed plan to examine performance which are as follows:
1. Control of Inventory and Fixed Assets
2. Control of selling goods system, setting and return goods
3. Control and Record
4. Follow up with the issues that were proposed for adjustment from auditing and consider decreases in value or impairment
of assets.

2 ROLES OF AUDIT COMMITTEE WITH INTERNAL CONTROL
The Audit Committee of SCPG Public Company Limited comprised of 3 independent directors, for the meeting No. 1-6/2012,
namely, Mr. Kiatchai Pongpanich as the Chairman of the Audit Committee , Dr. Art-Ong Na Ayudhya and Asst. Prof. Dr. Siripong
Preutthipan as member of the audit committee. For the meeting number 7-3/2012 change from  Dr. Art-Ong Jumsai Na Ayudhya
to Mr. Wanchai Lawatanatrakul. Each committee are skilled professional with experienced in accounting, finance, organization
management and development of solar farm project.
The Audit Committee act in accordance with the roles and responsibilities that were assigned by the Board of Director.
There are 13 Audit Committee Meetings altogether. The detail of the meeting attendance that each audit committee attend are
as follows:
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Name-Lastname

Position

No. Of Times

Independence Director and Chairman
of the audit committee

13

1 Mr. Kiatchai

Pongpanich

2 Dr. Art-Ong

Jumsai Na Ayudhya

Independence Director and Audit Committee Member

6

3 Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan

Independence Director and Audit Committee Member

12

4 Mr. Wanchai

Independence Director and Audit Committee Member

7

Lawatanatrakul

The Audit Committee had joined in the meeting with the Chief Executive, Internal Auditors and Auditors, which the significant
results of the reviewed of audit committee are as follows:
Reviewed Financial Report    The Audit Committee and the Auditors had reviewed quarterly financial statements and
annual financial statements for the year 2012. It was found that the Company and its subsidiaries financial report are correct,
appropriate and in accordance with the generally accepted accounting standard. Accounting data and financial statements are
accurate and reliable, disclosed financial report sufficiently, completely and in time with the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand had set.
Reviewed Related Transactions The Audit Committee had reviewed and disclosed Company and its subsidiaries’ related
transactions which may cause conflict of interest between parties of interest and the Company. The results showed that related
transactions are in accordance with the general business agreement, has operated in accordance with the Stock Exchange
of Thailand principles and procedures that the Audit Committee suggested. The Company practices in accordance with good
corporate governance policies and importantly considered shareholders’ benefit.
Reviewed Internal Control System The Audit Committee had reviewed the sufficiency of the Company and its Subsidiaries
internal control system for the year 2012. By considering from internal audits and auditors’ reports. The Audit Committee had
opinion that internal control system are sufficient and appropriate, operating of menagement team were conform to the policies
and power to approve that are specified.
Reviewed to Ensure that the Company Practices in Accordance with the Law and Good Corporate Governance The Audit
Committee had reviewed to ensure that the Company always practices in accordance with the Securities and Exchange Commission,
Thailand (SEC) announcement and laws that are related to business operation. This is to gain highest efficiency and effectiveness,
including treating parties of interest on the Company’s business fairly, transparency and can be examine in accordance to the
good corporate governance principles as to build confidence to investors and parties of interest.
Internal Audit Governance: The Audit Committee had reviewed and considered the independence of internal auditors ,
work scope, annual audit plan, examine results of audit report  and to follow up the results of the audit report amendment on
the significant issues.
Reviewed and Selected Auditors and Determine Remuneration The Audit Committee had reviewed and selected auditors for
the year 2013, by considering from knowledge in business, experienced, and represent international standard including suitable
for remuneration. The audit committee had come to conclusion to propose to the Board of Director for approval from the major
shareholders’ meeting for the year 2012 to appoint PricewaterhouseCoopers ABAS Limited (PWC) as the Company’s auditor for
the year 2013. The list of the Auditors are as follow:
1. Ms. Unakorn Phruthithada
Certified Public Accountant No. 3257
2. Ms. Sukuna Yamsakul
Certified Public Account No. 4906
3. Mr. Paiboon Tunkoon
Certified Public Account No. 4298
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3 SCPG PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY COMPANUES
BK IA&IC reported results of internal control on 31 December 2012 to the Audit Committee to review previous performance.
Conclusion on the main issues are as follows:
Scheduling SCPG Public Company Limited and its subsidiaries internal audit for the year 2012, which was set to audit SCPG
Public Company Limited twice, Steel and Solar roof Company Limited 4 times, Solar Power Company Limited and subsidiaries
4 times; can follow up and review the issues according to schedule except the schedule for Solar Power Engineering Company
Limited which was set to Audit twice but due to the fact that the business haven’t run yet therefore no audit were done on the
said Company. Overview results of internal control for the year 2012, shows that internal control is appropriate and sufficient.
Most of the issues that were found are the results of error which have no significant impact and had notify the individual who
are responsible to correct the error or has suggests appropriate guidelines. Most of the issued that was inspected has been  solve
or in the process of solving which can be summarize as follows:

SPCG Public Company Limited
From auditing, it was found that there is no significant issue but there are some remarks that should place an importance on

Audit Topic
Control of Expenses for
the year 2012

Considering Bad Debt

Remarks from Auditing
1. Expenses for the year 2012 decreased which is in conform to the decreased in 
revenue due to business structure adjustment, but in the smaller proportion that is
becuase there were increases in some expenses from operating business in
investment causing the increases in expenses on Company’s public relations, legal
consultant, meeting attendance fees and directors’ remuneration causing loss in
operating performance.
2. There was an error on commission account that was recoreded as payable in 2011,
which the part that was recorded was too high and too low causing the skip in
accounting period and was not able to set as tax expenses therefore have to
correctly added back in to corporate tax income.
3. In 2012, there were expenses added back that occured from unclaimed corporate tax
income which average into acknowlege expenses of June-December.
Account receivable and doubtful debt accouts subsided, for transaction of account
receivable/ cleared cheque and account receivable that track their debt to the last
according to the specified Revenue Code.

Steel and Solar Roof Company Limited
According to the audited topic for the year 2012, most of the issues are neatness of the documents and coding assets
that changes, from purchasing from SPCG which was the result from adjustment of corporate group structure that are not yet
in order. From auditing this is not a significant matters but because accumulate operating performance turns into profit, the
executive then requested that there is a review on operating performance analysis and account receivable tracking in January
2013 then report the reviewed result which can be summarize as follows:

219

ANNUAL REPORT 2012  [ SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED ]

Audit Topic
Sales Planning and Account
Receivable Management

Analysis of Gross
Profit Margin
Analysis of Revenue,
Expenses and Profit(loss)
(Accounting basis
& Cash basis)

Control Debt Tracking and
Setting Doubtful Debt

Remarks from Auditing
1. Trend of sales forcast and actual sale for the year 2010-2012, sale for these 3 years 
are lower than the sale forcast that was set.
2. In 2012, sale forecast decreases but the actual sale of Dealer customer was able to make
sale higher that the goal estimated at 11.36% and for Project customer the actual
sale was lower that the goal set estimated at 30.62%
1. Gross Profit Margin decreased down significantly from the year 2011. 
1. Total revenue for the year 2012 decreased down from 2011 estimated at 19%, 
revenue from selling goods with installing decreased down 47% but revenue from 
selling goods increased 9%
2. In 2012 expenses decreased down around 27% from the year 2011 which are in
confrom to the sales but in 4th quarter 2012 the expenses decreased down from
promotions, bonus, catering and recreation expenses.
3. In 2012 Net proft decreased down THB 1.59 million calculated at 86% due to decreases
in sales which cannot reach the goal.
In 2012, account receivable (exclude related) balance at THB 12.35 million, 
but in year 2012 the balance increased to THB 31.89 million. If analyze from the period
of debtor, 82% have not reach maturity and are overdue not more than 30 days.

Solar Power Company Limited and Subsidiary Companies
No significant issue was found but issues that needed to follow up are:

Audit Topic
Follow up Result
Checking and counting of
SPC’s Solar Farm Equipments

Issue that were found from Auditing
1. Storing equipment space at Korat
warehouse still has no appropriate
warehouse space to store stock.
At present the equipments are
piling up on the floor.

1. Plan to construct a permanent
warehouse at Korat Solar Farm Project 1.
At present the land had been bought
and in the process of designing the
warehouse which will clearly and neatly
divide the proportion of space in
storing goods.

2. Electric wires and control wires are
2. Electric wires that have the length over
leftover materials from every projects,
100 meters or are still in the roller will
at which from project 1-3 will be
be evaluated by the professional 
recorded as stock in all accounts but
engineer whether or not if its still
for project 4 will only be recorded as
reusable with other projects. Electric
stock  if the items are more than 100
wires that are still reusable the
meters. For electric wires that are less
warehouse sector had propose to cut
than 100 meters, will be recorded as
out electric wire stock by decreasing
project capital but will compile seperate
sales order (PO) of KK5, KK8 projects 
control leftover details which will be
and for bits and pieces of electric wires, 
kept together.
the Company has the policy to donated
to cast the image of Buddha, which was 
expected to proceed in the year 2013.
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Related Transactions
SPCG and its subsidiaries had the significant business transactions with the related companies and related
parties. The company has disclosed the related transactions of SPCG and its subsidiary companies regarding to the
consolidated financial statement ending on December 31st,2012. The audit committee has approved and advised about
necessity and reasonability of the related transaction of SPC, SPE and SPCG of 2012 with the following details:

		

		

Potential conflict parties

: JPEN Co.,Ltd (JPEN)

Relationship details

: Mr.Jirakom Patumanon 
3 Taking a position of the board of directors and holds 0.2% 
shares of SPCG
3 Holding 10.00% and Mrs.Piyarat Suksombat (Related person of
Mr.Jirakom Patumanon) holds 70.00% shares of JPEN Co.,Ltd

1.Transactions details

: Construction Cost

Transactions Value
Transactions date

This transactions occurred from the solar power plant construction of
Korat 2 (KR2), Loei 1 (LO1), Khon Kaen 1 (KK1), Korat 3 (KR3), Korat 4
(KR4), Korat 7 (KR7), Korat 8 (KR8), Korat 5 (KR5), Khon Kaen 3 (KK3),
Khon Kaen 5 (KK5), Korat 9 (KR9), Khon Kaen 8 (KK8), Korat 6 (KR6),
Burirum 1 (BR1), Burirum 2 (BR2), and Khon Kaen 2 (KK2) AJ
Teachnology (AJT) and Tipayanarai (TPN) 
: 782.75 Million Baht
: 3 The audit committee no. 4/2555 on March 1st,2012 has approved Korat
8 (KR8), Korat 5 (KR5), Khon Kaen 3 (KK3), Khon Kaen 4 (KK4). The
audit committee no.5/2555 on April 30th,2012 has approved Khon Kaen
5 (KK5), Korat 9 (KR9), and Khon Kaen 8 (KK8). The audit committee
no.10/2555 on August 8th,2012 has approved Korat 6 (KR6), Burirum 1
(BR1), Burirum 2 (BR2) and Khon Kaen 2 (KK2). The audit committee
no.12/2555 on October 9 th, 2012 has approved the principle of sub
contractors procurement.
3 The approved purchase order by the board of directors no.
PO5503010 Dated March 8th,2012 (For KR8) 
PO5503011 Dated March 8th,2012 (For KR5) 
PO5503012 Dated March 8th,2012 (For KK3) 
PO5503013 Dated March 8th,2012 (For KK4) 
PO5505006 Dated May 4th , 2012 (For KK5) PO5505007 Dated May 4th ,
2012 (For KR9) PO5505008 Dated May 4th , 2012 (For KK8) 
PO5508010 Dated August 15 th , 2012 (For KR6) PO5508011 Dated
August 15th , 2012 (For BR1) PO5508012 Dated August 15th , 2012 (For
BR2) PO5508013 Dated August 15th , 2012 (For KK2) 
PO5510003 Dated October 24th , 2012 (For AJT) and 
PO5510006 Dated October 24th , 2012 (For TPN)
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				 Pricing policies

		

Necessity and reasonability

2. Transaction details

		

222

Transactions value
Transactions date

: SPC has made an open-bidding through the company’s website to be publicly
known for Korat 8 (KR8), Korat 5 (KR5), Khon Kaen 3 (KK3) and Khon Kaen
4 (KK4), Khon Kaen 5 (KK5), Korat 9 (KR9) and Khon Kaen 8 (KK8) and to
bid openly. The budding shall have at least 2 potential bidders to compare
the price in both technical and pricing in order to be transparent and be in
line with the procurement procedure of the solar power plant construction.
For Korat 3 (KR3), Korat 4 (KR4), Korat 7 (KR7), Korat 8 (KR8), Korat 5
(KR5), Khon Kaen 3 (KK3) and Khon Kaen 4 (KK4), there was only JPEN
Co.,Ltd attended the open-bid by offering the same price with the previous
projects. However for the next procurement of the future projects, the audit
committee considered that there should be other methods to select more
sub-contractors by distributing information to other contractors besides only
the open-bid through the SPC’s website, this can help to select a suitable
sub-contractors. Therefore Khon Kaen 5 (KK5), Korat 9 (KR9), Khon Kaen 8
(KK8), AJ Technology (AJT) and Tippayanarai (TPN), there was an additional
methods of sub contractors selection and distribute the information to other
contractors by extending the bidding period of the solar power plant creative
design and sub-contractor for the solar farm’s constructions on the SPC’s
website from 30 days to be 45 days and also send out an E-Mail to invite
other contractors to joint briefing meeting concerning procurement. These
projects were 2 bidders to compare. For Korat 6 (KR6), Burirum 2 (BR2) and
Khon Kaen 2 (KK2) has been extended bidding period of the solar power
plant creative design and sub-contractor for the solar farm’s constructions
on the SPC’s website from 30 days to be 60 days and also send out an E-Mail
to invite other contractors to joint briefing meeting concerning procurement.
These projects were 2 bidders to compare.
: Since the executives of JPEN Co.,Ltd has expertise and experiences in
installation the solar power system for many project of SPC. The selection
of sub-contractors has been assessed and bargained about hiring price by
the assessment committee, and the audit committee has considered to
hire JPEN Co.,Ltd to be a sub-contractors for the projects.

: Construction materials purchasing list
SPC ordered goods from JPEN Co.,Ltd to use for the solar power
constructions of Korat 8 (KR8), Korat 5 (KR5), Khon Kaen 3 (KK3), Khon
Kaen 4 (KK4), Khon Kaen 5 (KK5), Korat 9 (KR9) and Khon Kaen 8 (KK8).
: 176.23 Million Baht
:
3 The audit committee no.4/2555 on March 1st, 2012 has approved Korat
8 (KR8), Korat 5 (KR5), Khon Kaen 3 (KK3) and Khon Kaen 4 (KK4). The
audit committee no.5/2555 on April 30th, 2012 has approved Khon
Kaen (KK5), Korat 9 (KR9), Khon Kaen 8 (KK8) and also the solar power
plant construction which is amended the addendum for steel panel rack
purchasing together with the said hiring contract. 
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The approved purchase order by the board of directors no. PO5503017
Dated March 13th,2012 (For KR8). PO5503018 Dated March 13th, 2012
(For KR5), PO5503019 Dated March 13th,2012 (For KK3), PO5503020
Dated March 13th, 2012 (For KK4), PO5504012 Dated May 18th, 2012
(For KK5), PO5504024 Dated May 18th, 2012 (For KR9) and PO5504036
Dated May 18th, 2012 (For KK8).
: There was the addendum of the solar power plant construction subcontractor contract; solar farm for steel panel rack purchasing whereas
the purchasing price is in line with the budget and the same price that
SPC bought from the previous dealer.
: There was an early deadline than the plan to finish the solar farm
construction and commercial operation date (COD) of Korat 5 (KK5), Korat
8 (KR8), Khon Kaen 3 (KK3), Khon Kaen 4 (KK4), Khon Kaen 5 (KK5),
Korat 9 (KR9) and Khon Kaen 8 (KK8), therefore the construction needed
to be managed and controlled in order to be in line with the plan. In the
regard of managing flow and to avoid the delayed delivery of steel panel
rack from the dealer since one set of steel panel rack consists of many
parts, therefore JPEN Co.,Ltd was assigned to manage steel panel rack.
Therefore the sub-contractors hiring contract was amended to include
purchasing steel panel rack from JPEN Co.,Ltd.
3

		

Pricing policies

		

Necessity and reasonability

3. Transactions details

		

Transactions value
Transactions date

		

Pricing policies

: Cost of Operation, Maintenance & Monitoring (O&MM)
This transaction occurred from O&MM hiring for the solar power plant of
Korat 1 (KR1), Sakonnakorn 1 (SN1), Nakornpanom 1 (NP1), Korat 2
(KR2), Loei 1 (LO1). Khon Kaen 1 (KK1), Korat 3 (KR3), Korat 4 (KR4) and
Korat 7 (KR7).
: 37.91 Million baht
: 3 The audit committee no.5/2555 on April 30th, 2012 has approved Korat
3 (KR3), Korat 4 (KR4) and Korat 7 (KR7).
3 The board of directors has approved PO5503002 Dated March 1st,2012
(For KR1), PO5503003 Dated March 1st,2012 (For SN1), PO5503004
Dated March 1st,2012 (For NP1), PO5503005 Dated March 1st,2012 (For
KR2), PO5503006 Dated March 1st,2012 (For LO1), PO5504049 Dated
April 17th, 2012 (For KK1), PO5505013 Dated May 19th, 2012 (For KR3),
PO5505023 Dated May 19th, 2012 (For KR4) and PO5505024 Dated May
19th, 2012 (For KR7)
: SPC has held an open-bid through the company’s website to be publicly
known and the bidding of O&MM hiring was disclose. There would be price
comparison from the bidders at least 2 bidders in both technical filed and
price in order to make the open-bid be transparency and be in line with
the hiring procedure. 
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Necessity and reasonability

: JPEN Co.,Ltd passed criterion and the mentioned scope of work in TOR
and Operation and Maintenance Agreement that was certified by
independent engineering company (Mott MacDonald Thailand). Moreover
JPEN has experiences in operations, maintenance, and evaluation of solar
farm and also human resources availability that is able to work
immediately. Moreover the project has exigency of O&MM to finish
regarding to the plan without damage.

		

4. Transactions details

: Account payable for constructions

Transactions value
Transaction date

:
:

		

Pricing policies
Necessity and reasonability

:
:

		

5. Transaction details

:

		

Transactions value
Transaction Date

:
:
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This transaction occurred from the solar power plant construction of
Sakonnakorn 1 (SN1), Korat 2 (KR2), Loei 1 (LO1), Khon Kaen 1 (KK1),
Korat 3 (KR3), Korat 4 (KR4), Korat 7 (KR7), Korat 8 (KR8), Korat 5
(KR5), Khon Kaen 3 (KK3), Khon Kaen 4 (KK4), Khon Kaen 5 (KK5), Korat
9 (KR9), Khon Kaen 8 (KK8), Korat 6 (KR06), AJ Technology (AJT) and
Tippayanarai (TPN) 
73.96 Million Baht
3 The audit committee no.4/2555 on March 1st, 2012 has approved Khon
Kaen 4 (KK4). The audit committee no.5/2555 on April 30th, 2012 has
approved Khon Kaen 5 (KK5), Korat 9 (KR9) and Khon Kaen 8 (KK8). 
3 The board of directors has approved PO5503010 Dated March 8th,2012
(For KR8), PO5503011 Dated March 8th,2012 (For KR5), PO5503012
Dated March 8th,2012 (For KK3), PO5503013 Dated March 8th,2012 (For
KK4), PO5505006 Dated May 4th,2012 (For KK5), PO5505007 Dated
May 4th,2012 (For KR9), PO5505008 Dated May 4th,2012 (For KK8),
PO5508010 Dated August 15 th, 2012 (For KR6), PO5510003 Dated
October 24th, 2012 (For AJT) and PO5510006 Dated October 24th, 2012
(For TPN).
As stated in clause 1
As stated in clause 1
This transaction occurred from the solar power plant construction of Korat
6 (KR6), Burirum 1 (BR1), Burirum 2 (BR2), Khon Kaen 2 (KK2), Burirum
3 (BR03), Khon Kaen 7 (KK7), Nong Kai 1 (NK01),Nakorn Phanom 2
(NP02), Nakorn Phanom 3 (NP03), Sakon Nakorn 2 (SN02), Surin 3
(SR03) and Udorn Thani 1 (UD01)
231.99 Million Baht
3 The audit committee no.10/2555 on August 8th,2012 has approved Korat
6 (KR6), Burirum 1 (BR1), Burirum 2 (BR2) and Khon Kaen 2 (KK2).
The audit committee no.12/2555 on October 9th, 2012 has approved in
principle preparation for sub- contractor hiring 
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The board of directors has approved PO no. PO5508010 Dated August
15th,2012 (For KR6), PO5508011 Dated August 15th,2012 (For BR1),
PO5508012 Dated August 15 th,2012 (For BR2), PO5508013 Dated
August 15th, 2012 (For KK2), PO5510019 Dated October 25th, 2012 (For
NK01)
PO5510020 Dated October 25th,2012 (For UD01)
PO5510021 Dated October 25th,2012 (For KK07)
PO5510022 Dated October 25th,2012 (For BR03)
PO5510023 Dated October 25th,2012 (For SN02)
PO5510024 Dated October 25th,2012 (For NP02)
PO5510025 Dated October 25th,2012 (For NP03) and
PO5510026 Dated October 25th,2012 (For SR03)
: As stated in clause 1
: As stated in clause 1
: Regarding to the above related transactions, the related transactions
between SPCG and its subsidiary companies engaged with JPEN Co.,Ltd
which is the related party of the company. The related transaction was
processed to achieve the goal of major business which was to finish the
solar farm development within the deadline as stated in the contract. The
company abided by the procedure of the audit committee in all respect.
Moreover JPEN Co.,Ltd had more appropriate price conditions than other
bidders. However to ensure the operation of management division, the
audit committee asked the operation division to make a conclusion of the
dealer or sub-contractor selection propose to the audit committee to
control the procurement in order to be in accordance with the stock
exchange of Thailand regulation concerning the acquisition and disposition
of assets of listed company. The audit committee will consider and give a
comment on all the related transactions with JPEN Co.,Ltd and others
related transactions to get rid of the conflict of interest that may occur, it
will be reported to the board of directors to resolve and approve the
procurement at the end of the process. The related transactions report
and the quarterly financial statement will be submitted to the stock
exchange of Thailand.
3

		

Pricing policies
Necessity and reasonability
Opinion of the audit committee
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1. JPEN Co.,Ltd
(JPEN)
is the solar
power plant
construction
contractor
company

1. Mr.Jirakom Patumanon
SPC made a contract with JPEN
3 Taking a position of the board
Co.,Ltd whereas JPEN will be designer
of directors and holds 0.18%
and construction project of solar
th
of the shares as of March 11 , power plant (Including design contract
2013
and additional)
3 One of the company major
shareholder
3 holding 10.0% of JPEN Co,Ltd
shares
2. Mrs.Piyarat Suksombat
3 Sister of Mr.Jirakom Patumanon
3 holding 70% of JPEN Co.,Ltd.
shares However in accordance
to section 258 of the securities
and exchange act B.E 2535, 
Ms.Wandee Kulcharayakong and 
related person are not shareholder,
executive, authorized person, 
stakeholder or beneficial in JPEN 
Co.,Ltd or gain any benefit that 
occur from related transactions 
of the company or subsidiaries 
of JPEN Co.,Ltd

PERON/			
POTENTIAL			
ARM’S LENGTH			
BASIS			
JURISTIC			
PERSON
RELATIONSHIP DETAILS
TRANSACTIONS DETAILS

In 2011 and 2012 SPC had bidding
for design and sub contractors for solar 
power plant construction of 
subsidiaries whereas SPC ran the
bidding through internet, and JPEN
passed the criterion because
(1.) JPEN Co.,Ltd proposed the
lowest price
 
(2) The executive of JPEN have
success and experiences about
solar power plant for more than
30 years
(3) Having qualified personnel and
team.

TRANSACTIONS VALUE	
(THOUSAND BAHT)
2012 YEAR 2011 YEAR
ENDED
ENDED
DECEMBER DECEMBER
NECESSITY AND
2012
2011
REASONABILITY

SPC and its subsidiaries have an important transactions with related company and related person whereas the company has disclosed the related transactions of SPC and
subsidiary companies regarding to consolidated financial statement ending on December 31st, 2012, and also disclosure more of the related transactions at the end of the year on
December 31st , 2012 of SPC for comparison as follows.

1 THE RELATED TRANSACTIONS OF THE COMPANY AND SUBSIDIARIES
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34,627

483

231,985

73,963

60

3. Advanced payment to the
contractor
This transactions is advanced
payment for construction of solar
farm
4. Creditor of construction expenses
This transactions is outstanding
payment of construction regarding
to the solar power plant construction
contract of SPC (EPC&OMM)
5. Revenue from selling equipments
This transactions is revenue from
selling equipments of solar power
plant development project to
JPEN Co.,Ltd

23,449

3,333

37,909

2. Cost of OMM
This transactions is cost recognition
of solar power plant system from
hiring J Pint Co.,Ltd

275,558

98,871

4. This transactions is a normal
business transactions and in 
accordance to the condition of 
design and construction contract
between JPEN Co.,LTD and SPC
5. This transactions is an ordinary 
business transactions and in 
accordance with the conditions 
of creative design and
construction contract between
JPEN Co.,LTD and SPC

JPEN Co.,LTD and SPC

2. This transactions is a normal
business transactions and in
accordance to the condition of 
services contract, operation work,
maintenance, and evaluation
3. This transactions is a normal
business transactions and this
payment in accordance to the 
condition of design and 
construction contract between

1. This transactions is an ordinary
cause of business transactions
and in accordance with the 
condition of designer and 
construction contract between
JPEN Co.,LTD and SPC

TRANSACTIONS VALUE	
(THOUSAND BAHT)
2012 YEAR 2011 YEAR
ENDED
ENDED
DECEMBER DECEMBER
NECESSITY AND
2012
2011
REASONABILITY

1. Value of Capital Expenditure
This transactions is cost recognition
of solar power plant construction
from hiring J Pint Co.,Ltd

PERON/			
POTENTIAL			
ARM’S LENGTH			
BASIS			
JURISTIC			
PERSON
RELATIONSHIP DETAILS
TRANSACTIONS DETAILS
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Transactions between SOA and
SPCG is the transactions that occur
with the following details
1. Short-term loan
SPCG has loan a short-term loan
to SPA for construction operation
and develop two solar farms,
which are AJ Technology Co.,
and Tipayanarai Co., Ltd.
Both located in Lopburi province.

50,000

-

1. This transactions is loan to
the subsidiaries of joint venture
company in accordance with 
commercial conditions about
normal loan. Revenue from the 
interest that related to 
subsidiaries is 4.46 million baht 
(B.E2554:1.65 million Baht).
The amount of loan is due
upon request. The company
didn’t set allowance for doubtful
account of the money that 
loan to the joint venture 
company in B.E 2544 and
B.E 2555

TRANSACTIONS VALUE	
(THOUSAND BAHT)
2012 YEAR 2011 YEAR
ENDED
ENDED
DECEMBER DECEMBER
NECESSITY AND
2012
2011
REASONABILITY

On February 25th, 2013. The board of director has considered the related transaction of the company at the end of fiscal year on December 31st, 2012, the
board of director said that related transaction of the company in the fiscal year ended December 31st, 2012 was the information for running the business as usual
and according to general trade conditions as a person of ordinary prudence would have done to the general party under the same circumstances with trade
negotiation power without influence. In the event of the other party being as individual that might be arm’s length basis and there is no transferring of benefit
between company and a person who might be arm’s length basis

2. Solar Power 1. SPCG Plc
Asset Co., Ltd.
It is a joint venture company
(SPA)
that SPCG Plc hold 60 percent
of share but no controlling power
and also there is no related person
of SPCG being as executive or
major shareholder in SPA, SPA is
running solar farm whereas there
are 2 subsidiaries; AJ Technology
Co.,Ltd and. Tipayanarai Co., Ltd
SPCG has loan to these company
These short-term loans carry MLR
rate minus 1.5% and need to pay
off upon request.

PERON/			
POTENTIAL			
ARM’S LENGTH			
BASIS			
JURISTIC			
PERSON
RELATIONSHIP DETAILS
TRANSACTIONS DETAILS
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2. RELATED TRANSACTION APPROVAL POLICIES OR PROCEDURE
The board of directors have considered and approved the related transaction in accordance with scope,
authority. If there is a related transaction occurs in the future, this shall be proposed to the board of directors for
consideration and approval for the highest profit to the business and also to protect investors including stakeholders of
the company. Whereas the said related transaction shall be conducted in accordance with the law of securities and
exchange, regulations, orders or requirements of the stock exchange of Thailand, these make individual who might has
arm’s length basis on benefit or interest on related transaction have no right to participant in this approval.
In the past, the company has hired JPEN Co., Ltd. to be a sub contractor to construct the solar power plant
project. JPEN Co., Ltd. is connected to the major shareholders of the company as disclosed in clause 10.1, however the
company has given precedence to procurement system based on the highest profit for the shareholders. The company has
the following major developments of procurement:
3 In the middle of 2010, SPCG started to develop an instruction manual which containing of general
procurement details.
3 On January 2nd 2011, SPCG and SPC started to use such instruction manual. In the section of sub contractor
procurement, SPC has hold the creative design and sub contract procurement open-bid for solar power plant
construction.
3 After SPCG had registered indirectly in stock market through STELL on March 28 th, 2011, the company
arranged creative design and sub contract procurement open bid for all of the company solar power plant
construction, the bidding was operated through the company website in order to make the sub contractor
procurement more transparency. The details and open bid procedures of creative design and sub-contract
procurement for solar power plant construction is in comply with the policies and procedures of sub contractor
selection that mentioned in clause 10.2.1
3 On September 5th, 2011the meeting of the company audit committee 7/2554 and the meeting of the board of
director 15/2554 have approved the company instruction manual and approved company instruction manual
amendment for clearness and consistency of the policies. This company instruction manual and SPC mentioned
details, policies and sub contractor selection procedures (see clause 10.2.1 Policies and sub contractor
selection procedures and clause 10.3 Policies or trend in related transaction in the future)

2.1 Policies and sub contractor selection procedures
The company and SPC have prescribed policies and procedures of sub contractor selection by focusing on being
transparent, equitable as normal business would be done. The company will abide by the principles and such policies
strictly for all company projects in the future. The sub contractor procurement principles and policies of the company
solar power project can be concluded as following
1. The procurement of solar power project, the company prescribed sub contractors to compete openly and
transparently. The company will mention creative design and construction procurement Terms of Reference
(“TOR”) on the company’s web site at least two weeks in advance before the bidding date.
2. The procurement need to conduct for the best benefit to the company by consideration of deadline, cost and
appropriate quality, therefore the company has prescribed rules and TOR for the bidders,
3. All the procurement of solar power plant construction need to be approved in comply with the procedures by
the committee in order to evaluate and negotiate with the sub contractor. The committee consists of
managing director, assistant of managing director and engineering senior manager of SPC. If the sub
contractor is the related company and is within the scope of the related transactions, therefore such
transactions need to be approved from the meeting of the company audit committee before starting
procession and to ensure that the transaction will be in line with and ordinary cause of business.
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4. The sub contractor procurement needs to make a contract of service that has been verified by a legal
consultant or professional person in order to consider appropriately about advantage/disadvantage that may
occur. (Unless the content of contract is not different from the previous contract that has been verified by
legal consultant significantly).
5. Allocation duties of signing procurement contract, examine and separated recording transactions are as
following:
5.1 appropriated procurement contracts will be signed by executives who have authority to bind the
company 
5.2 Work examination will be responsible by the engineering division. The engineering division will check the
finished construction and will make a monthly construction report.
5.3 Transactions recording will be responsible by the accounting department. The related documents will be
inspected and conduct the transaction recording.
6. To specific the procurement policies or terms and condition of procurement contract to the related division
for example engineering department, accounting department, purchasing department. The related
departments shall strictly abide by the policies and terms of the contract.
7. The quality and success of work need to be checked that it’s in line with the mentioned terms in the
contract.

3.		 POLICIES OR THE RELATED TRANSACTIONS TREND IN THE FUTURE
The company has prescribed the policies of the related transaction in the future that the related transaction need
to be in line with the general business nature of the company without company profit transferring to the shareholders, the
committee or the related person to the company. The company audit committee will consider reasonability of the
transactions based on pricing conditions and transactions terms whether it is in accordance with the general business
nature of the company and to compare pricing with the third party without involving of stakeholders in such related
transactions consideration. However at the end of the consideration, the audit committee will approve the related
transaction and propose to the board of directors for another approval.
However, the board of directors will comply with the law of securities and exchange, regulations, notification or
requirements of the stock exchange of Thailand including abiding by the information disclosure regulations of the related
transactions and acquisition or disposition the company assets or subsidiaries, also in accordance with the accounting
standards mentioned by The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand. Therefore the company will
disclose the related transaction in the notes to audited financial statement that is verified by the company auditor.
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Finanacial Status and
Operating Performance
1 FINANCIAL STATEMENTS

1.1 Name of Auditors for financial statements and consolidated financial statements
Financial statements for the year ended 31st December 2010
Mr. Naris Saowalagsakul
Certified Public Accountant No. 5369
S.K. Accountant Services Company Limited
Financial statements for the year ended 31st December 2011
Mr. Naris Saowalagsakul
Certified Public Accountant No. 5369
S.K. Accountant Services Company Limited
Financial statements for the year ended 31st December 2012
Mrs. Unakorn Phruthithada
Certified Public Accountant No. 3257
PricewaterhouseCoopers ABAS Limited

1.2 Summary of the Audit Report for the past 3 years

Auditor’s opinion on the Company’s Financial Statement for the year ended 31st December 2010 are as follow;
Unqualify auditor’s report shows that Company’s financial statement as at 31st December 2010 reflects operating
performance and cashflow for the year ended on the same date are correct in significant materials and are in accordance with
the generally accepted accounting principles.
Auditor’s opinion on the Company’s Financial Statement for the year ended 31st December 2011 are as follow;
Unqualify auditor’s report shows that Company’s financial statement and seperated financial statements as at 31st December
2011 reflect Company’s operating performance and cashflow. The mentioned financial statement are correct in significant
materials and are in accordance with the generally accepted accounting principles.
Auditor’s opinion on the Company’s Financial Statement for the year ended 31st December 2012 are as follow; 
Unqualify auditor’s report shows that consolidated financial statements of SPCG Public Company Limited and its
subsidiaries nd only SPCG Public Company Limited. show consolidated financial status and only the Company financial status
as at 31st December 2012, as well as overall operating performance and only the Company operating performance; total
cashflow and only the Company’s cashflow for the year ended on the same date. The mentioned financial statement are
correct in significant materials and are in accordance with the generally accepted accounting principles.

1.1 Table of Summary of the Company and its Subsidiaries’ Financial Statement
		 Balance Sheet of the Company and its Subsidiaries

		
		
LIST
		
Current Assets
Cash and Cash Equivalents
Account Receivable and 
Other Receivable - Net
Value of Unbilled of Complete Work - Net
Short-term loan to related business
Inventory-Net
Other Current Assets
Total Current Assets

Interim Financial
Interim Financial
Statement for the Year Ended on Statement for the Year Ended on
31-Dec.-2010 31- Dec.-2011 31- Dec.-2012
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
(Seperate)
( Seperate)
( Seperate) (Consolidated*) (Consolidated*)
฿Million %** ฿Million %** ฿Million %** ฿Million %** ฿Million %**
10.9

6.7

1.5

0.1

10.5

0.4

413.4

7.9

337.3

2.6

31.8
10.6

19.5
6.5

57.6
0.0

20.3
2.4
76.0

12.4
1.5
46.6

0.3
0.9
60.3

4.1
0.0
0.1
4.3

60.8
0.0
87.5
1.5
5.5
165.8

2.3
3.3
0.0
0.2
6.2

171.8
0.0
0.0
29.5
109.3
724.0

3.3
0.6
2.1
13.9

584.4
0.0
50.0
54.9
268.8
1,295.4

4.5
0.4
0.4
2.0
9.9
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LIST
		
NON_CURRENT ASSETS
Investment in Associates and 
Joint Ventures
Investment in Subsidiaries
Land, building and equipment - Net
Asset in Transit
Intangible Assest -Net
Goodwill
Non-Current Assets
Pledged Deposits by Guarantee Obligation
and Restriction
Warranty Fees of Invertors Amortization
Withholding Tax
TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASSETS
CURRENT LIABILITIES
Overdraft and Short-Term Loans from 
Financial Institutions
Accounts Payable
Current Portion of Long-Term Loan from 
financial Institution

Interim Financial
Interim Financial
Statement for the Year Ended on Statement for the Year Ended on
31-Dec.-2010 31- Dec.-2011 31- Dec.-2012
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
(Seperate)
( Seperate)
( Seperate) (Consolidated*) (Consolidated*)
฿ Million %** ฿ Million %** ฿ Million %** ฿ Million %** ฿ Million %**

81.1
0.3
4.8

49.7
0.2
3.0

-

-

0.9
87.1
163.1

0.5
53.4
100.0

1,337.0
1,397.3

37.4

22.9

49.6

2.3

1.4

-

Current Portion of Liabilities Under 
Financial Lease Agreement
1.8
-

Income Tax Payable
Other Current Liabilities
Accrued Expenses
5.5
Over Collection of Completed Work
3.9
Cash Deposit for Goods
6.8
Others
2.7
TOTAL CURRENT LIABILITIES
60.4
NON-CURRENT LIABILITIES		
Provision for Employee Benefit
Long-Term loans From Financial 
institution-Net in one year
5.3
Liabilities Under Financial Lease 
Agreement - Net
4.3
Ordinary Shares in the Subsidiaries 
Pending for Buy Back
-
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1,263.5
66.5
7.0

1.0
3.4
2.4
4.2
1.7
37.0
-

-

97.8
90.4 2,334.5
4.7
63.6
0.1
0.50
1.1
95.7
100.0
3.50
-

1.0
50.6

0.1
3.6

0.7

0.1

3.2

4,070.9
206.4
0.8
11.3
120.9

108.0
78.2 11,147.9
3.9
0.0
5.2
0.2
11.3
2.3
160.6

0.8
85.6
0.0
0.1
1.2

2,497.1
2,662.9

93.7
100.0

66.9
4,477.2
5,201.2

1.3
293.3
86.1 11,726.3
100.0 13,021.7

2.3
90.0
100.0

27.4
75.0

1.0
2.9

493.2
880.0

9.5
16.9

1,197.9
2,033.7

9.2
15.6

-

-

245.1

4.7

725.6

5.6

-

3.6
87.6
2.4
0.0
0.0

3.1
105.5

0.1
4.0

0.8

0.0

-

-

2.6

-

-

-

-

-

11.3
1,638.9

0.1
0.1
0.2
31.5

86.2
4,046.4

0.0
0.0
0.7
31.1

3.7

0.1

4.6

0.0

-

-

2,221.8

42.7

6,241.7

48.0

-

-

-

7.1

0.1

3.6

0.0

-

-

-

86.5

3.6

65.3

1.3

-

3.1
6.2

2.6
0.4
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LIST
		
		

Interim Financial Statement
Interim Financial Statement
for the Year Ended on
for the Year Ended on
31-Dec.-2010
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
(Seperate)
(Seperate)
(Seperate)
(Consolidated*) (Consolidated*)
฿ Million %** ฿ Million %** ฿ Million %** ฿ Million %** ฿ Million %**

Ordinary Shares in the Subsidiaries with 
the rights option to Sell Back
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
9.6
5.8
TOTAL LIABILITIES
70.0
42.8
SHAREHOLDERS’ EQUITY			
Share Capital***
840,000,000 Ordinary Shares of 
1 THB each
500,000,000 Ordinary Shares of 
1 THB each
500.0
45,000,000 Ordinary Shares of 
10 THB each
Issued and Paid-up Share Capital***
560,000,000 Ordinary Shares of 
1 THB each
500,000,000 Ordinary Shares of 
1 THB each
50,000,000 Ordinary Shares of 
1 THB each
50.0
30.6
45,000,000 Ordinary Shares of 
10 THB each
Premium on Shares from Business 
Consolidation
Premium on Shares
25.9
16.0
Retained Earning – Appropriate,
Legal Reserve
5.4
3.3
Retained Earning (Deficit) - 
Unappropriated
11.8
7.3
Total shareholders’ Equity- 
Main Company
93.1
Non-Controlling Interest
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY
93.1
57.2
TOTAL LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS’ EQUITY
163.1 100.0
Remarks

0.7
51.3

0.1
3.7

0.8
106.3

0.0
4.0

98.7
2,417.8
4,056.7

840.0

-

840.0

-

840.0

0.0

-

0.0

-

-

-

-

-

-

-

560.0

21.0

500.0

35.8

-

-

500.0

0.0

-

0.0

-

-

-

-

826.9

59.2

5.4

46.5
78.0

101.6
6,416.8
10,463.2

49.3
80.4

-

840.0

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

560.0

4.3

9.6

0.0

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,989.7

74.7

89.0
-

1.7
-

0.4

5.4

0.2

-

-

-

-

13.7

1.0

1.5

0.1

(16.6)

(0.3)

22.8

0.2

1,346.0
1,346.0

96.3
96.3

2,556.6
2,556.6

96.0
96.0

572.4
572.1
1,144.5

11.0
11.0
22.0

1,834.6
723.9
2,558.5

14.1
5.6
19.6

1,397.3

100.0

2,662.9

100.0

5,201.2

100.0

13,021.7

100.0

89.0
1,162.8

0.7
8.9

* Solar Power Company Limited was listed on the Stock Exchange of Thailand via Reverse Takeover on 28 March 2011 and has prepared the
financial statement since the aforementioned date.
** Percentage of the Total Assets
*** In 2010, the Company increased the registered capital from 50 million shares with par value of 1 THB per share to 500 million shares with
par value of 1 THB per share in order to accommodate the listing of SPC in the Stock Exchange of Thailand through the Company.
Moreover, in the 3rd quarter of 2011, the Company had increased the registered capital to 840 million shares with par value of 1 THB per
share in order to accommodate the public issuance and offering capital increase ordinary shares and issuance of warrants to offer to
existing shareholders and the public. 
**** The Consolidated Financial Statement for the year ended in December 31, 2011 that used in comparison with the Consolidated financial
statement for the year ended in 31 December 2012, is a consolidated financial statement of SPCG and SPCG subsidiary companies. So as to
disclose the aforementioned financial statement to be in accordance with the accounting standard in Reverse Takeover or reverse listing in
Stock Exchange.
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Income Statements of Company and its Subsidiary Companies
		
		
LIST
		

Interim Financial Statement
Interim Financial Statement
for the Year Ended on
for the Year Ended on
31-Dec.-2010
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
(Seperate)
(Seperate)
(Seperate) (Consolidated***) (Consolidated*)
฿ Million %** ฿ Million %** ฿ Million %** ฿ Million %** ฿ Million %**

REVENUES
Revenues from Sales
311.40
Others
4.80
TOTAL REVENUES
316.20
EXPENSES
Cost of Sales
255.20
Sales Expenses
9.50
Service Expenses
26.80
Share of loss from Investment in associates Executive Remuneration
10.70
TOTAL EXPENSES
302.20
Earning before Financial Expenses
and Corporate Income Tax
14.00
Financial Costs
1.50
Earning before Corporate Income Tax
12.50
Corporate Income Tax
3.50
Net Profit (loss) for the time
9.00
Unrealized Gain(Loss) of Securities 
Available for Sale
Total Comprehensive Income for the time
9.00
Attrubutable Net Profit
Shareholders’ – Main Company
9.00
Minor Shareholders in Subsidiaries Company Basic Net Profit Per Share (THB/Share)
0.20
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF
ORDINARY SHARES (MILLION SHARES) 50.00
Remarks
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98.50
1.50
100.00

324.40 97.53
8.20
2.47
332.60 100.00

68.80
23.40
92.20

74.62
25.38
100.00

578.60
7.70
586.30

98.69 1,214.30
1.31
61.10
100.00 1,275.40

95.21
4.79
100.00

80.70
3.00
8.50
3.40
95.60

276.60
8.60
43.30
328.50

83.16
2.59
13.02
98.77

63.60
2.10
37.20
102.90

68.98
2.28
40.35
111.61

305.50
5.70
125.80
437.00

52.11
0.97
21.5
21.46
74.54

567.60
15.90
251.40
1.70
836.60

44.50
1.25
19.71
0.14
65.60

4.40
0.50
4.00
1.10
2.80

4.10
0.60
3.50
1.70
1.80

1.23
0.18
1.05
0.51
0.54

(10.70)
1.50
(12.20)
(12.20)

(11.61) 149.30
1.63 102.70
(13.24) 46.60
32.60
(13.24) 14.00

25.46
17.52
7.94
5.56
2.38

438.80
229.80
209.00
42.90
166.10

34.40
18.02
16.39
3.36
13.02

2.85

1.80

0.54

( 12.20)

(13.24)

14.00

2.38

166.10

13.02

-

1.80
0.005

-

11.80
25.80
( 0.024)

-

39.40
126.70
0.07

-

-

551.10

-

-

394.00

-

12.20
(0.022)
551.10

-

488.10

* Solar Power Company Limited was listed on the Stock Exchange of Thailand via Reverse Takeover on 28 March 2011 and has prepared the
financial statement since the aforementioned date
** Percentage of the Total Assets
*** The Consolidated Financial Statement for the year ended in December 31, 2011 that used in comparison with the Consolidated financial
statement for the year ended in 31 December 2012, is a consolidated financial statement of SPCG and SPCG subsidiary companies. So as to
disclose the aforementioned financial statement to be in accordance with the accounting standard in Reverse Takeover or reverse listing in
Stock Exchange.
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Company and its Subsidiary Companies Cashflow Statement
		
LIST
(Unit: Million Baht)
		

Interim Financial Statement
for the Year Ended on
31-Dec.-2010
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
(Seperate)
(Seperate)
(Seperate)

CASHFLOWS FROM (use in)
OPERATING ACTIVITIES
Profit (Loss) before Corporate Income Tax
12.50
Doubtful Debts – Accounts and Note 
Receivable (Reversal)
1.38
Doubtful Debts – Unbilled on Completed Work
0.92
Allowance (Reversal) Diminution of 
Goods Value
Loss from Non-Refundable Witholding Tax
1.73
Dpreciation
8.13
(Profit) Loss from Sales of Assets
(1.58)
(Profit) Loss from Unrelized Exchange Rate
Amortization of Assets
0.01
(Profit)Loss Amortization of Intangible Assets
Amortization of Intangible Assets
0.13
Profit from bargaining in buying investment 
in Associates
Adjustment of Loan in accordance with 
Effective interest rate method
Adjustment of Fees for Loan Arrangement
Amortization Expenses
Interest Income
Employee Benefit Obligations
Share of Loss from Investment in Associates and 
Interest in Joint Venture
Estimation of Interest Expenses
1.01
Interest Payment Under Finance Lease 
Contracts Amortization
0.36
Financial – Interest Payment Capital
PROFIT (LOSS) OF OPERATION BEFORE CHANGE
IN OPERATING ASSETS AND LIABILITIES
Cash Received from Investment in 
Trading Securities
24.63
In Account and Note Receivable / 
Account Receivable
4.30
Value of Unbilled on Completed Work
8.46
Inventories
20.77
Retention
(1.5)
Other Assets
Other Current Assets
(0.26)
Account Payable
(13.05)
Accrued Expenses
(0.39)
Over Collect of completed Work
(4.20)
Other Non-Current Assets
Other Current Assets
5.74
Cash Received (Paid) from 
Operating Activities
44.48
Interest Receives
Interest Expeneses
Income Tax payment
(4.46)

Interim Financial Statement
for the Year Ended on
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
(Consolidated**) (Consolidated*)

3.53

(12.21)

46.57

208.92

0.27
-

(14.26)
-

16.00
-

(14.26)
-

75.58
1,440.62
21.06
0.19
-

162.14
4.63
(34.89)
0.71
-

(1.15)
6.20
(2.24)
0.09
(0.03)
-

3.13
0.0030
-

-

-

-

(11.97)

-

-

71.26
6.69

208.93
0.80

(0.27)
0.74

(5.60)
0.07

(1.10)
3.71
-

(7.428)
0.92

-

-

0.682

1.51

(13.082)
21.08
(1.28)
(0.84)
(5.77)
-

11.418
(1.14)
5.95
(1.69)
25.34
-

0.06

2.19

(6.02)
(21.81)

74.86 

7.99
0.27
(0.30)
(1.69)

14.70
5.27
(1.50)
(3.00)

(733.87)
1.09
(87.90)
(33.58)

420.08
7.72
(237.78) 
(54.09)

102.73

(118.81)
23.35
(102.91)
(73.47)
(2,217.55)
-

1.76
229.86

(398.59)
( 25.40) 
- 
(39.75) 
(154.28) 
213.14 
- 
- 
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LIST
(Unit: Million Baht)
		

Interim Financial Statement
for the Year Ended on
31-Dec.-2010
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
(Seperate)
(Seperate)
(Seperate)

NET CASH RECEIVE(SPEND) FROM
OPERATING ACTIVITIES
40.02
CASHFLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Cash Paid to Increase Investment in 
Subsidiaries Companies
Cash Paid to Increase Investment in 
Associates and Joint Venture
Cash Paid for Short-Term Loan to 
Related Business
Cash Return paid from Short-Term Loan 
to Related Business
Cash Received from Sales of Assets
1.57
Cash paid for Purchase of Lands, 
Buildings and Equipment
(2.01)
Cash Paid to Purchase Intangible Assets
Cash Received from Lands, Buildings and 
Equipments
Cash Received from Sales of Intangible Assets
Cash Received from Reverse Takeover
Net Cash Spend in Investment Activities
(0.42)
Cashflow from (Spend in) Finance Activities
Cash in Bank that are in Guarantee Obligations 
and Limitation
Cash Paid for Liabilities under Financial 
Lease Agreement
(3.80)
Cash Paid for Interest Expenses
(1.02)
Cash Received from Short-Term Loans from 
Financial Institution
(10.00)
Cash Paid Back to Ordinary Shares in 
Subsidiaries with Purchase 
/Sale Back Conditions
Cash Received from Long-Term Loans from 
Financial Institution
Cash Paid to Short-Term Loans from 
Financial Institution
Cash Received from Issuance of Ordinary Shares Cash Received from Selling Investment in 
Subsidiaries that are still in Control
Cash Received from Capital Increases in 
Subsidiaries that are still in Control
Cash Paid for Liabilities under Financial 
Lease Agreement
Cash Paid for Pay Back Long-Term Loans
(6.236)
Cash Paid for Dividends Payment
( 12.47)
Net Cash Received from (Spend in) 
Financing Activities
(33.52)
Net Increase (Decrease) in Cash and 
Cash Equivalent
6.07
Cash and Cash Equivalent as at the 
Beginning of the Period
4.80
Cash and Cash Equivalent as at the End of 
the Period
10.87
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6.26
(12.50)
(50.00)
-

15.47

Interim Financial Statement
for the Year Ended on
31-Dec.-2011
31-Dec.-2012
(Consolidated**) (Consolidated*)
(854.26)

135.93

(1,071.00)

-

- 

(97.80)

-

(97.80) 

( 1,417.50)

-

(50.00) 

-

- 

-

(7.50)
-

(0.28)
(0.33)

( 1,772.66)
(0.32)

( 6,055.31) 
(5.059) 

14.707
0.28
(5.01)

(1,256.61)

1.49
29.21
(1,742.07)

2.80
- 
- 
( 6,205.37) 

-

-

(48.91)

(390.08)

-

-

-

- 
- 

-

114.99

828.43
-

-

-

-

(87.63)
1,222.82

(3.047)
(7.604)
-

( 1,728.58) 
(20.00) 

( 2,158.98)

(4,776.82) 

(335.19)
-

(1,023.95) 
1,222.82 

223.02

25.09 

-

173.65

- 

-

( 4.841)
(172.18)

(3.530) 
(486.111) 

(10.65)

1,250.18

2,822.95

5,829.65

(9.40)

9.04

226.41

(239.79)

10.87

1.47

85.56

311.98

1.47

10.51

311.98

72.19
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Remarks

* Solar Power Company Limited (SPC) was listed on the Stock Exchange of Thailand via Reverse Takeover on 28 March 2011 and has prepared
the financial statement since the aforementioned date.
** The Consolidated Financial Statement for the year ended in December 31, 2011 that used in comparison with the Consolidated financial
statement for the year ended in 31 December 2012, is a consolidated financial statement of SPCG and SPCG subsidiary companies. So as to
disclose the aforementioned financial statement to be in accordance with the accounting standard in Reverse Takeover or reverse listing in
Stock Exchange.
*** In 2010, the Company increased the registered capital from 50 million shares with par value of 1 THB per share to 500 million shares with par
value of 1 THB per share in order to accommodate the listing of SPC in the Stock Exchange of Thailand through the Company. Moreover, in the
3rd quarter of 2011, the Company had increased the registered capital to 840 million shares with par value of 1 THB per share in order to
accommodate the public issuance and offering capital increase ordinary shares and issuance of warrants to offer to existing shareholders and
the public. 

Significant Financial Ratios of the Company and Its Subsidiaries
		
FINANCIAL RATIOS

UNIT

FISCAL YEAR ENDED ON
31-Dec-2010
31-Dec-2011

31-Dec-2012

(Seperate)
Liquidity Ratio
Liquidity Ratio
Quick Ratio
Liquidity Cash Flow Ratio
Account Receivable Turnover
Average Collection Period
Inventory Turnover
Holding Period
Account Payable Turnover
Collection Period
Cash Cycle
Profitability Ratio
Gross Profit Margin Ratio
Operating Profit Margin Ratio
Net Profit Margin
Return on Equity
Efficiency Ratio
Return on Assets (Average)
Return on Fixed Assets(Average)
Asset Turnover
Financial Analysis Ratio
Debt to Equity Ratio
Liabilities with Interest to 
Shareholders’ Equity Ratio
Interest Coverage Ratio
Obligatin Leverage Ratio
Dividend Payout Ratio
Other Ratio
Basic Earnings Per Share Before 
Issuing of Shares
Number of Ordinary Share Weighted 
Average
Remarks

FISCAL YEAR ENDED ON
31-Dec-2011
31-Dec-2012
(Consolidated1)

Times
Times
Times
Times
Day
Times
Day
Times
Day
Day

1.3
0.9
0.5
6.2
58
8.3
43
5.8
62
39

1.2
1.2
7.4
48.4
26.8
13.5
5.6
64.6
-

1.57
1.56
7.6
47.00
69.54
5.0
1.86
194.0
1.57
-

0.4
0.1
0.3
4.5
80
10.5
35
1.7
209.0
-95

0.3
0.3
0.0
5.8
62
13.4
27.0
0.4
875.0
-

%
%
%
%

18
4.5
2.8
10

16.8
0.2
0.0
0.0

7.61
10.98
17.75
(0.63)

25.5
25.5
2.4
1.2

53.2
49.5
13.7
9.0

%
%
Times

5.1
21.2
1.8

0.2
11.2
0.2

(0.60)
(13.96)
0.05

(0.6)
1.63
0.23

1.8
4.3
0.1

Times

0.8

0.0

0.04

0.3

4.1

Times
Times
Times
%

0.1
44.7
1.2
138.6

0.0
10,395.5
-

13.3
(5.02)
-

0.4
1.8
0
0

1.80
2.53
-

฿ /Shares

0.18

0.0

0.0

(0.020)

0.0

50

394.0

551.1

488.0

551.1

Million/ Share

1. Cash Cycle for the year Ended on 31 Dec. 2011 and 2012, calculated with account payable constructions that is related to the development of Solar
Farm. the payment cycle of the mentioned account payable will expand over the amount of time use, to contract the company’s Solar Farm.
2. In calculating the finance ratio for the year ending 2012, the numbers were reference from SPC’s and its subsidiary’s financial statement to
use for comparison. The disclosing of aforementioned financial statement to be in accordance with the Accounting Standards on Reverse
Takeover and Reversed listing in Stock Exchange.
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2 EXPLANATION AND ANALYZING OF THE FINANCIAL POSITION AND OVERALL OPERATIONS
2.1 Overview of the company’s overall operations and restructuring
On 28 of March 2011, the company has bought all ordinary shares of Solar Power Co.,Ltd (SPC) by issuing
450,000,000 Private Placement of new ordinary shares at the par value of 1 Baht. The total value of 450,000,000 Baht was a
payment of SPC shares instead of cash payment. This is deemed that the company holds 100 percent of SPC’s shares whereas
such transaction was considered as a Reverse Takeover or Indirect listing in the Stock Exchange of Thailand. Since the SPC’s
business size is 100 percent bigger the company’s former business, therefore on June 17th 2011, the company has changed
the name from Steel Intertech Plc.,Ltd to be SPCG Plc.,Ltd.
To support the business expansion plan and investment in the future, the company has restructured the business to
be a holding company by dividing share holding of the main business into 2 operations as follows: 
2.1.1. Solar Power Plant business by operating through SPC, SPA and SPE which can be divided into 3 types as
following:
1.1 Investment and Development of Solar Farm projects 
1.2. Engineering, Procurement and Construction Services (“EPC”) 
1.3. Operation, Maintenance and Monitoring Services (“OMM”)
2.1.2 Steel business, the steel business is the former business of the company. The company set up new
company namely Steel and Solar Roof Co.,Ltd (SSR) to support transferring the current operation. 
The company foresees an opportunity of solar power business growth, as it is the basic factor of country’s
economic development and people living. This makes solar power business need expansion and more investment to increase
the production capacity in order to support electric energy consumption. In 2012 the company jointly own business with the
leader of electrical equipment manufacturer of Japan by establishing the joint venture company namely Eneget (Thailand)
Co.,Ltd in order to be manufacturing source of electrical control equipments for big factory, building and accommodation.
The company holds 30 percent of authorized capital and currently it is during operation preparation 
Moreover the company has accommodated to invest and hold 70 percent shares of Thai Solar Future
Co.,Ltd, this can lead to the distribution and installation business of solar roof. Currently the company is in the process of
requisition and planning. 

2.2 Accounting policy of Reverse takeover or indirect listing in the Stock Exchange of Thailand.
From the reverse takeover of SPC on March 28th 2011, the share holders of SPC became the major share holder with
a ratio of 90 percent and authorized to control the company, this is considered as a reverse takeover in comply with the
financial reporting standard no.3 (revised 2552) concerning merger and acquisition.
Regarding to such accounting standards, organizing of the reverse takeover consolidated financial statement under
the company’s name which is the legal parent company, but in accounting the company is considered as an acquiree
company since controlling of the former shareholders of SPC, which is subsidiary company. Transferring of the new ordinary
share that was issued by the company and transferred to the shareholder of SPC in order to buy the whole amount of SPC’s
shares is considered that presentation of the consolidated financial statement is a continual from the financial statement of
legal subsidiary company or SPC and the consolidated financial statement preparation abided by the regulation of the
consolidation of subsidiary company under the control of SPC who is the acquirer of the reverse takeover. 
Therefore the company began to organize the consolidated financial statement on the date that SPCG applied
indirect listing in the Stock exchange of Thailand or from March 28th 2011. Such consolidated financial statement was
prepared as if SPCG is the parent company and former business of the company (steel business) was subsidiary company.
		 Overview of the past overall operations
SPC operated the solar power plant business through the subsidiary companies of SPC and SPA which own the solar
power plant projects, over the past year the company has continuously invested to expand its Solar Power Plant business, and
by 31st December 2011, it possessed nine Solar power plant facilities under commercial operation including
1. Solar Power Company Limited (Korat 1) operated on 21 April 2010
2. Solar Power Company Limited (Sakon Nakorn 1) operated on 22nd April 2011 
3. Solar Power Company Limited (Nakorn Panom 1) operated on 22nd April 2011
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4. Solar Power Company Limited (Korat 2) operated on 13th September 2011
5. Solar Power Company Limited (Loei 1) operated on 15th September 2011
6. Solar Power Company Limited (Khon Kaen 1 ) operated on 15th February 2012
7. Solar Power Company Limited (Korat 3) operated on 9th March 2012
8. Solar Power Company Limited (Korat 4) operated on 14th May 2012
9. Solar Power Company Limited (Korat 7) operated on 30th May 2012
Persistent expansion of the solar power plant business has resulted in an increase in profit from Sales and Services
from 578.5 million baht in the Fiscal Year Ended 31st December 2011 (such revenue calculated from the consolidated financial
statement of SPC in accordance with the reverse takeover accounting standard) to 1,214.5 million baht in the Year Ended 31st
December 2012, this is a 109.9 percent increase. There is a significant income increase from possessing five Solar Farm
facilities composing of Korat1, Sakon Nakorn1, Nakorn Panom1, Korat2, Loei1, Khon Kaen1, Korat3, Korat 4 and Korat7
when compare with only five solar power plant projects in the same period of year 2011 composing of Korat1, Sakon
Nakorn1, Nakorn Panom1, Korat2 and Loei1. Moreover, the company also possesses income from the steel business, totaling
302.7 million Baht in 2012 which was the revenue at year ended on 31st December 2012.
The gross profit of the company at year ended on 31st December 2011 was 273.0 million Baht and at year ended on
31st December 2012 was 646.7 million Baht or it can be calculated as 47.2 percent and 53.3 percent of the gross profit
respectively. Whereas the company’s cost of sales consist of:
(1) Cost of Sales from Solar Power Plant Business: Most of these costs are from depreciation rate in fixed asset in
the Solar Power Plant with the total amount of 75.5 million Baht and 75.5 million Baht for the Year Ended 31st
December 2011 and 2012 respectively.
(2) Cost of Sales from Steel Business : Most of these costs are from raw material and installation with the total
amount of 223.7 million Baht approximately and 266.7 million Baht for the Year Ended 31st December 2011 and
2012 respectively.
Regarding to the above information, the solar power plant business is able to built the high rate of gross profit. At
the present the solar power plant business has the minimum rate of profit for more than 70 percent, this is because the solar
power plant’s cost of sales is still minimal when compare with profit from the sale of energy especially the revenue from the
adder with the rate of 8 Baht per unit in comply with government support policy.
However, the company’s expense was 234.2 million Baht at year ended 31st December 2011 and 498.9 million Baht
at year ended 31st December 2012 respectively. Whereas most of expenses consist of:
(1) The expenses of sales and services were total amount of 131.5 million Baht and 267.3 million Baht at year
ended on 31st December 2011 and 2012 respectively. The major expenses concerning employee in the amount of
95.5 million Baht in 2011 and 102.2 million Baht in 2012.
(2) Cost of financial was total amount of 102.7 million Baht and 299.9 million Baht at year ended on 31st December
2011 and 2012 respectively.
(3) Corporate income tax was total amount of 32.6 million Baht and 42.9 million Baht at year ended on 31st
December 2011 and 2012 respectively.
From the above factors has resulted in an increase in the company’s net profit in the amount of THB 13.9 million
and THB 166.1 million or it can be calculated as the net profit in the rate of 2.4 percent and 13.7 percent at year ended on
31st December 2011 and 2012 respectively.
However, if considering the expenses of sales and services, management remuneration and financial cost, it can be
seen that the expenses increased in comply with the company’s business expansion. Moreover SPC protected the risk of
foreign currency volatility by mostly making a contract of FX Forward, although it may cause additional expenses, but it can
reduce the financial risk. 
The most of revenue of the company’s consolidated financial statement organizing are from EPC sub contract
construction that operated to SPC’s subsidiary companies, the revenue from EPC services was considered as the related
transactions and in accordance with accounting standard. Such transaction will be cut out of the consolidated financial
statement. However, However, SPC’s corporate income tax would be paid individually regarding to each company financial
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statement hence, when the company organizes a consolidated financial statement, the revenue from EPC would be omitted
while the expenses from corporate income tax would be recorded into the company’s consolidated profit and loss statement.
Currently the company is constructing solar power plant, which might affect the sales revenue. However, when these solar
power plants commence commercial operation, the company has estimated that the income stream in the long run would be
worth the investment.
At year ended on 31st December 2011 and 2012 the company has total assets in the amount of 5,201.2 million Baht
and 13,021.7 million Baht respectively, which consists of; land building and equipments in the amount of THB 4,070.8 million
and 11,147.9 million for year ended on 31st December 2011 and 2012 respectively, this can be calculated as 173.8 percent of
increasing, most of land building and equipments consist of assets from SPC’s solar power plant.
At year ended on 31st December 2011 and 2012 the company has total liability of 4,056.7 million Baht and 10,463.2
million Baht respectively. The company has found source of funds for fixed asset investment and to be revolving fund from
long-term loans of financial institutions in order to speed up the investment of solar power plant, this is resulted in the ratio
of debt with the shareholders, it was the rate of 3.54 times and 4.09 times for year ended on 31st December 2011 and 2012
respectively. However if considering the ratio of interest bearing debt with the ratio of shareholders, it can be seen that the
rate was at 2.6 times in year 2011 and 3.2 times in year 2012.

2.3 Analyzing of the overall operations of the company’s group
		

Revenue from sales and services and other revenues
As a result of SPC enlisting in the stock exchange on 28th March 2011, the Company has organized the consolidated
Financial Statement since 28th March 2011. Therefore, in the consolidated financial statement Fiscal Year Ended 31st
December 2012, there were the revenues from two businesses which are the steel business and solar power plant business,
totaling an income of 1,214.3 million Baht. When compared with the result from 31st December 2011, the company had total
income of 578.5 million Baht This is 110 percent increasing in income from the revenue recognition of the additional solar
power plant projects. The ratio of revenue from sales and services of the Steel Business and Solar power plant business in Year
Ended on 31st December 2011 of each business was 24.0 percent and 63 percent respectively. The increasing revenue from
the solar power plant business consists of revenue from sales of electricity.
The company’s revenue structure at year ended on 31st December 2010, 2011 and 2012 can be summarized as follows:
		
Financial statement separated by business
			
		
Year Ended
Year Ended
Year Ended
Revenue structure
31-Dec-2010
31-Dec.-2011
31-Dec-2012
		
Value
%*
Value
%*
Value
%*
		
(Million 		 (Million		
(million		
฿)
฿)
฿)
1.Solar Power Plant Business
1. Revenue from Sale of Electricity
SPC was not listed in stock exchange
2.Revenue from Services
through reverse takeover yet
3. Other revenues
Total revenue from Solar Power Plant Business
(2) Steel Business
1. Revenue from Sales
145.10 45.90 175.90 52.90 193.60 63.20
Coated Steel Sheet – No Colour
96.20 30.40 175.90 52.90 193.60 63.20
Other products
48.90 15.50
2. Revenue from Installation
166.30 52.60 148.50 44.60 111.10 36.30
3. Other revenues
4.80
1.50
8.20
2.50
1.80
0.60
Total Revenue from Steel Business
316.20 100.00 332.65 100.00 306.50 100.00
Total Revenue
316.20 100.00 332.70 100.00 306.50 100
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Consolidated
statement***
Year Ended
31-Dec-2011
Value
%*
(Million		
฿)
275.10 46.92
275.10 46.90

Consolidated
statement**
Year Ended
31-Dec-2012
Value
%*
(Million
฿)
809.70
99.90
59.30
968.90

63.50
7.80
4.60
76.00

175.90 30.01 193.60 15.20
175.90 30.01 193.60 15.20
127.60 21.76 111.10
8.70
7.70 1.31
1.80
0.10
311.20 53.10 306.51 24.00
586.30 100.00 1,275.40 100.00
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Cost and gross profit

In the Year Ended on 31st December 2011 and 2012, the cost of sales increased in both of Solar Power Plant
Business and Steel Business. The cost of sales and services from both businesses was total 305.5 million baht and 567.6
million baht respectively which can be calculated as 85.5 percent of increasing when compare with The year ended on 31st
December 2011. However, the cost changing of sales and sales and installation very in accordance with sales volume and
changing of the business growth including an effect of volatility from metal prices which is the major raw material of Steel
Business. Most of the cost of sales from Solar Power Plant Business is depreciation of the operating assets, and the OMM cost
of the Solar Power Plant but it is in minimal ratio when compare with the cost of sales from Steel business.
In the year ended 31st December 2011 and 2012, The Company has the rate of gross profit from sales in the total
amount of 47.2 percent and 53.3 percent respectively. The company equivalent of 12.9 percent and 53.3 percent increase
respectively when compare with the year ended 31st December 2011. However the increasing of gross profit at year ended 31st
December 2012, the company‘s revenue is from the adding of 9 solar power plants, this is result in a high rate of gross profit.

Transactions
(Unit : Million Baht)
		
Revenue from Sales and Services
After cost of sales and services
Gross profit
The ratio of gross profit
Net profit
The ratio of net profit
EBITDA
EBITDA margin

SPCG
SSR
(after deduct the		
related transaction)	
1,214.4
(567.6)
647.7
53.3%
166.1
13.4%
589.3
48.5%

302.7
(266.7)
36.0
11.9%
0.5
0.2%
6.1
2.0%

36 Solar Farm Projects
(COD : 9 projects)
809.7
(246.4)
563.3
69.6%
253.7
31.3%
600.0
74.1%

		

Cost of Sales and management and executive’s remuneration
In year ended 31st December 2011 and 2012 the expenses of sales and management including the executive’s
remuneration is total amount of THB 131.5 million and THB 267.3 million respectively. Equivalent to 103.3 percentage
increase when compare with the year ended 31st December 2011 due to the year ended 31st December 2012, the company
increased in revenue recognition of sales and management. Most of the costs concerning employees and executive that was
recruited more to support the expansion and investment of the solar power plant. Moreover there was the cost from
acquisition of capital for solar power plant development that needed to be immediately record as cost for example; an
expenses of financial consult, legal consult etc even though the project is still not yet commercial operate. 
		 Net profit (loss)
For year ended 31st December 2012, the company’s net profit regarding to the consolidated financial statement in
the total amount of 166.1 million Baht. Equivalent to a 1,086.4 percent increase when compared with year 2011 that the
company had 14 million Baht of net profit. This is because during year 2012 there were four solar power plant started to
commercial operate and sale electricity, there were 9 projects in total.
However, the project that started to sell electricity is the project under the subsidiary company whereas the
company holds 51-70 percent of the shares; this ratio included an interest of the shareholders who has no controlling power.
Moreover the projects that is constructing and developing without revenue gain, this is subject to record of expenses at the
beginning of development as the expenses of the company and its subsidiary, it is value of 137.5 million Baht in 2012. The
company holds 100 percent shares of the developing project except the project that operated via SPA. Undertaking of all
amount of the expenses during the period before commencing commercial operation is result in net profit after interest of
stakeholders who has no controlling power, it is only 39 million baht at the end in 2012 which is better than 2011, the
company has lost 11.8 million baht.
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2.4 Analyzing of the Financial Position of the company’s group
Asset overview
In year ended 31st December 2011 and 2012 the company has assets in total is THB 5,201.5 million and THB 13,021.7
million respectively. Equivalent 150.36 percentage increase when compared with year 2011. An overall asset has increased by
leaps and bounds due to the company has asset recognition increase from commencing commercial operation of the solar
power plant, the majority asset that used for the solar power plant business mostly are ; solar cell, power inventor and land .
Assets quality
		 Account receivable and note receivable: In year ended 31st December 2011 and 2012, the company has Account
receivable and note receivable in net total is 171.8 million Baht and 584.4 million Baht respectively or equivalent of 240.2
percentage increases when compared with year 2011. However the significant increasing of Account receivable and note
receivable due to the company has an increasing in Account receivable from steel business and solar power plant, moreover the
number of this Account receivable have related business with the company in year 2012 in the total amount of 232 million Baht
which was advanced payment to the sub contractor of the solar power plant during the year in the total amount of 23 projects
whereas JPEN Company limited is such sub contractor (please consider the details mentioned under topic “Related
Transactions) 
		 Net Inventory : In year ended 31st December 2011 and 2012, the company has inventory in the total amount of
29.5 million Baht and 54.9 million Baht respectively or equivalent of 86.1 percent increase when compared with year 2011,
mostly are the products from steel business.
Cost of Investment
Regarding to the consolidated financial statement at year ended 31st December 2011 and 2012, the company has
fixed asset; land, building and equipments total net is 4,070.9 million Baht and 11,147.9 million Baht respectively or equivalent
of 173.8 percent increase when compared with year 2011. The significant increasing of land, building and equipments are from
the solar power plant business and land with land adjustment. In year 2013 the company still has the cost of investment in fixed
asset consecutively due to the construction investment in the rest of 36 projects of solar power plant.
Source of fund
Total liability: the consolidated financial statement of year ended 31st December 2011 and 2012 , the company’s
total liability in the amount of 4,056.7 million Baht and 10,463.2 million Baht respectively or equivalent to a 157.9 percent
increase when compared with year 2011. The company has liability from the solar power plant business significantly increase
at year ended 31st December 2012, this is because the company is during the investment of solar power plant construction
whereas the majority liability are account payable of asset; account payable from equipments purchasing and solar power
plant construction is in the amount of 1,879 million Baht. Moreover as at 31st December 2012, the company has short-term
loan and long-term loan from financial institutes for solar power plant construction and to be a revolving fund in the total
amount of 6,967.3 million Baht, at the same time the liability from steel business is in the total amount of 53.2 million Baht
which is not big amount and mostly are current liability of business.
		 Shareholder equity: the consolidated financial statement of year ended 31st December 2011 and 2012, the
company has ratio of shareholder in the amount of 1,144.5 million Baht and 2,558.5 million Baht respectively or equivalent to
123.5 percent increase when compared with year 2011, this is because the increase in shareholder after issuing new ordinary
share sell to general public on 24th February 2012 in the amount of 60 million shares, 21 baht par value, total funding is THB
1,260 million and it was THB 1,162.8 million after deduct the related cost. The comapnt has recognition of share premium
from merger and requisition in the amount of THB 89.0 million which is recorded after reverse takeover of SPC, this has made
significant change for shareholder. 
		 Appropriateness of capital structure: the consolidated financial statement of year ended 31st December 2011 and
2012, the ratio of liability towards shareholders is 4.09 times, it increased due to a project finance long-term loan for
investing in construction and equipments for solar power plant project. After the construction has been done there will be no
increasing of liability in investment. If the company has turnover as expected, this will affect decreasing of the ratio of
liability towards shareholders. Moreover the company issued 279,999,581 units of the share warrant, one issue of the share
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warrant per 1 ordinary share at the par value of 1 Baht , which will be due on 2nd March 2015, after this the company has
increasing in capital total amount of 280 million Baht (in the even of the share warrant holder buy the new ordinary share in
all units), this will make increasing in the capital structure from the shareholders.
In year 2012, the company’s committee has approved in the principle to analyze funding alternative for organizing
the appropriate financial structure of the company and able to decrease the cost of finance as well as liquidity in management
by analyzing financial tools for example setting up infrastructure fund, issuing debenture or others funding methods etc. the
management team of the company is considering and analyzing in details.
Liquidity
Cash flow the consolidated financial statement of year ended 31st December 2011 is SPC’s and its subsidiary
companies consolidated financial statement for comparison with the consolidated financial statement of year ended 31st
December 2012 regarding to accounting standard concerning reverse takeover. In year 2011 the company’s cash flow
increased in total amount of THB 226.4 million net and decreased in total amount of THB 239.8 million in year 2012, this is
because of using the capital in the solar power plant business.

2.5 Analyzing of the overall operation and financial position of each business
After indirectly listing in the Stock Exchange of Thailand through the company on 28th March 2011, the company
engaged into two businesses consist of; solar power plant business operated by SPC which is the company’s subsidiary and
steel business operated by the company. For more understanding in details of each business, the Analysis of overall operation
the Company’s Financial Position is divided as follows:
2.5.1 Solar power plant business
			 (1) Table of Summary of the Financial Statements of SPC
Balance sheet – Solar Power Co.,Ltd

		
Transactions

Audited statement
for the year ended
31-Dec-2011
Million Baht
%

Current asset
cash and cash equivalents
266.36
Accounts Receivable
58.82
Inventory
15.22
Other current assets
14.41
Total current assets
354.81
Non-current asset
Loan to subsidiary company
Capital in subsidiary company
1,111.06
Land Building and Equipments
56.59
Intangible asset
0.57
Other Non-current assets
Pledged Deposits by Guarantee Obligation and 
Restriction
0.07
Other Non-Current assets
18.05
Total Non-Current Assets
1,186.34
Total Assets
1,541.15

Audited statement
for the year ended
31-Dec-2012
Million baht
%

17.28
3.82
0.98
0.94
23.02

25.72
310.80
25.04
0.30
361.86

72.09
3.67
0.04

12.75
3,875.80
89.97
0.72

0.01
1.17
76.98
100.00

33.15
4,012.38
4,374.25

0.59
7.11
0.57
0.01
8.27
0.29
88.60 
2.06 
0.02 

- 
0.76
91.73
100.00
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Transactions
		

Audited statement
for the year ended
31-Dec-2011
(by business)
Million Baht
%

Current liabilities
Short-term loan from financial institutes
493.24
Creditor of construction materials
320.27
Loan from related person
Current Portion of Long Term Loans
1.62
Current Portion of liabilities under financial 
lease agreement
1.87
Other Current liabilities
Other Current liabilities
7.06
Total Current liabilities
824.06
Provision for employee benefit
1.42
Long-term loan
8.15
Liabilities under financial lease Agreement
3.78
Ordinary shares in the subsidiary companies, 
Pending for buy back
185.17
Other Non-Current Liabilities
0.29
Total Non-Current Liabilities
198.81
Total Liabilities
1,022.87
Shareholder’s Equity
authorized capital
45,000,000 Ordinary shares of 
THB 10.00 each
450.00
Issued and Paid up capital
45,000,000 Ordinary shares of 
THB 10.00 each
450.00
Earned surplus
68.28
Total Shareholder’s Equity
518.28
Total Liabilities and Shareholder’s Equity 1,541.15
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Audited statement
for the year ended
31-Dec-2012
(by business)
Million baht
%

32.00
20.78
0.11

1,170.51
1,235.02
37.50
3.97

- 
26.76 
28.23 
0.86 
0.09 

0.12

1.96

0.04 

0.46
53.47
0.09
0.53
0.25

41.00
2,489.96
1.20
20.99
1.83

0.94
56.92
0.03 
0.48 
0.04 

12.01
0.02
12.90
66.37

166.91
0.29
191.22
2,681.18

3.81
0.01
4.37
61.29

29.20

1,500.00

34.29 

29.20
4.43
33.63
100.00

1,500.00
193.06
1,693.06
4,374.25

34.29 
4.41
38.71
100.00

ANNUAL REPORT 2012  [ SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED ]

Income statement of the Company and its Subsidiary Companies

		
Transactions
		
		
Reveue
Revenue from Sales and Services
Revenue from electricity sales
Other revenues
Total Revenue
Cost
Cost of Sales and Services
Cost of Management
Total Cost
Earning before financial cost and
income tax
Financial Cost
Earning before corporate income tax
Corporate income tax
Net Profit (loss) period

Audited statement for the year ended
31-Dec-2011
31-Dec-2012
31-Dec-2012
(by business)
(by business)
(subsidiary companies)
Million baht %** Million baht %** Million baht %**
631.13
6.58
637.72

98.97
1.03
100.00

1,623.28
11.41
1,634.69

99.30
0.70
100.00

809.68
37.18
846.86

95.61
4.39
100.00

483.87
41.51
525.38

75.88
6.51
82.39

1,376.46
59.83
1,436.29

84.20
3.66
87.86

246.42
147.03
393.45

29.10
17.36
46.46

112.33
14.41
97.92
30.20
67.72

17.61
2.26
15.35
4.74
10.62

198.40
33.71
164.69
39.91
124.78

12.14
2.06
10.07
2.44
7.63

453.41
199.30
254.11
0.41
253.71

53.54
23.53
30.01
0.05
29.96

Note * Consisting of the revenue from electricity sale, Revenue from Adder and other revenues.

		 (1.2) Analyzing of the Operation Result of the Solar power plant business
The company has analyzed overall operation of solar power plant business by majority considering SPC’s financial
statement and its subsidiary companies, this is because the company operates all solar power plants business via SPC.
			 (1.2.1) Revenue from Solar power plant business
(A) Revenue from sales
The Revenue from Solar power plant business comes from the business as follows:
Investment and development of Solar power plant operated by SPC’s subsidiary produces 2 sources
of income which are; income from electricity sales and income from price increase in adder. Which is recorded as the revenue
from sales
Revenue from electricity sales Such income comes from the electricity purchase agreement with the
Provincial Electricity Authority and also the revenue from price increase in adder in the rate of 8 baht per Kilowatt (KWh) for
the period of 10 years commencing from the date of commercial operation of Korat 1 commenced commercial operation and
started to generate and sell electricity to PEA on April 21st 2010. Korat 1 has been a model project for developing the rest of
projects until its success, the successful projects are; Sakon Nakorn1, Nakorn Panom1, Korat2, Loei1, Khon Kaen1, Korat3,
Korat4 and Korat7, these projects gradually commenced commercial operation on February 9th 2011, April 22nd 2011,
September 13th 2011, September 15th 2011, February 15th 2012, March 9th 2012, May 14th 2012 and May 30th 2012
repectively. In the year ended December 31st 2011 and 2012, SPC has the revenue from electricity sales in the amount of THB
312.8 million and THB 809.7 million or equivalent to 98.7 percent and 95.0 percent of the total revenue respectively.
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Engineering Procurement Construction: (EPC)
SPC has begun providing EPC services to SPC’s subsidiaries since 2009 in the establishment of Korat 1
and gradually gives EPC service to other projects. As a result, in the year ending December 31st 2011 and 2012, SPC’s income
from EPC were 603.2 million Baht and 1,551.2 million Baht respectively. The increase in income was from the growth of each
solar energy power plant projects that are gradually being built. However if considering to SPC’s financial statement, income
from EPC will not be shown as income but deducted from the consolidated financial statement because currently SPC gives
EPC services only to SPC’s own subsidiaries. 
					 Operation, Maintenance, and Monitoring Services (OMM) SPC provides OMM to its subsidiaries which
began the operation of OMM services in 2010 for the project of Korat 1 and has arranged OMM services in succession to other
projects commercially operating afterwards. Consequently, the year-end, 31 December 2011 and 2012, SPC earned incomes
from OMM services which were THB 27.9 million and THB 69.8 million respectively. Such incomes have grown relating to the
number of solar power plants which operated commercially 5 projects in the year ending 31 December 2011 and 9 projects in
the year ending 31 December 2012. However, in case of considering the consolidated financial statement, the revenue of
OMM services would not appear on the total revenue due to the eliminated list in the consolidated financial statement as SPC
currently provides OMM services to its whole subsidiaries. 
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					 Revenue from Selling Solar Panels is to sell the solar panels to its subsidiaries in the year ending 31
December 2012 which had revenue of THB 2.2 million. 
					 Other Revenues Other revenues consisted of interest received, profits from selling a stock investment,
and other income sources. In the year ending 31 December 2011 and 2012, SPC had other incomes of THB 6.6 million and
THB 11.4 million or in the proportion of 1.0 percent and 0.7 percent of the total revenue of SPC consecutively. 
The Details of SPC’s Revenue Structure

		
Revenue Structure
		
		

The Year Ending
The Year Ending
The Year Ending
31 December 2010
31 December 2011
31 December 2012
Value
Percent
Value
Percent
Value
Percent
(Million Baht)		 (Million Baht)		 (Million Baht)

Separate Financial Statement****

Consolidated Financial Statement of SPC

1 - Solar Power (Korat 1) Co., Ltd.**
73.1
2 - Solar Power (Sakon Nakhon 1) Co., Ltd.** 3 - Solar Power (Nakhon Phanom 1) Co., Ltd.** 4 - Solar Power (Korat 2) Co., Ltd.**
5 - Solar Power (Loei 1) Co., Ltd.***
6 - Solar Power (Khon Kaen 1) Co., Ltd.***
7 - Solar Power (Korat 3) Co., Ltd.***
8 - Solar Power (Korat 4) Co., Ltd.***
9 - Solar Power (Korat 7) Co., Ltd.***
Total Revenue of the Business of Solar
Power Plant Investment and Development
73.1
Sales Revenue of Solar Panels
9.1
Total Sales Revenue
82.2
			 Service Revenue
1.6
			 Other Revenues*
1.4
			 Total Revenue
85.2
Revenue of the Business of Engineering,
Procurement, and Construction Services
(EPC)
267.9
Revenue of the Business of Operation,
Maintenance, and Monitoring Services
(OMM)
5.9

85.8
-

103.1
86.1
63.9
32.3
27.4
-

32.5
27.2
20.2
10.2
8.6
-

106.8
101.1
99.8
107.1
97.2
89.4
85.2
63.5
59.6

12.5
11.9
11.7
12.6
11.4
10.5
10.0
7.4
7.0

85.8
10.7
96.5
1.9
1.6
100

312.8
312.8
4.2
317

98.7
98.7
1.3
100

809.7
809.7
43
852.7

95.0
95.0
5.0
100

-

603.2

-

1,551.2

-

-

27.9

-

69.8

-

Note

* Other revenues includes Interest Received, Profits from Selling a Stock  Investment, and Other Income Sources. 
** Percent of Revenue from Sale of Electric Power

		

(1.2.2)

Costs and Expenses of Sales and Administration

(A) Cost of Sales, Cost of Services, and Gross Profits
Cost of Sales and gross profits from sales: The major cost of sales of SPC are the depreciation of assets
concerning the operation and the cost of Operation, Maintenance, Monitoring services (OMM) of solar power plants. The
depreciation of solar panels and inverters is considered as the major proportion of cost of sales. SPC initially earned revenues
from the business of solar power plants since the project of Korat 1, which was the first project of SPC, commercially
operated. Therefore, in the year ending 31 December 2011 and 2012, SPC had the cost of sales of THB 74.1 million and THB
166.27 million or 23.72 percent and 20.53 percent of total revenue consecutively. Nevertheless, The cost of sales increased as
SPC commercially operated the project of Korat 1 in 2010, the project of Sakon Nakhon 1, Nakhon Phanom 1, Korat 2, and
Loei 1 in 2011, as well as the project of Khon Kaen 1, Korat 3, Korat 4, and Korat 7 in 2012 resulting in recognizing the
depreciation of 9 SPC’s projects as the cost of sales. Moreover, this included the cost of OMM services which mainly was
engineering salaries. As a result, SPC had the gross profits from selling the electric power averagely of 76.28 percent and
79.47 percent successively in the year ending 31 December 2011 and 2012 in order.
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(B) Cost of Operations
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the total operating costs of SPC were THB 64.2
million and THB 201.9 million or 20.3 percent and 23.7 percent of total revenue respectively, which was the percent change
of increase of 214.5 percent in comparison to the year ending 31 December 2011. An increase in operating costs was caused
by SPC having the more commercial operations of projects. In the year ending 31 December 2010, SPC had only 1 project
which commercially operated in comparison to the year ending 31 December 2011 that SPC started 5 projects commercially
operating, that is, Korat 1, Sakon Nakhon 1, Nakhon Phanom 1, Korat 2, and Loei 1. Moreover, the company started more 4
projects, which were Khon Kaen 1, Korat 3, Korat 4, and Korat 7 in 2012. Therefore, in the year ending 2012, the total
number of operated projects were 9 projects which the major operating costs were consisted of the expenditure of staff and
legal advisory fees.
					 (C) Cost of Finances
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the total cost of finances of SPC were THB 86.1
million and 232.4 million or 27.2 percent and 27.25 percent of total revenue consecutively which was the percent change of
increase of 169.9 percent in comparison to the year ending 2011. The increase of such financing cost was divided into the
interest paid continuously increasing as SPC gradually started taking loans to construct the solar power plants which the cost
of operations was under conditions of contract between shareholders of SPC, IFC, and EFE and the approximate rate of
interest paid under terms of payment that SPC had Call Options and Put Options to EFE and IFC for the projects of Korat 1,
Nakhon Phanom 1, and Sakon Nakhon 1.
			 (1.2.3) Net Profit (Loss)
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the net profits (loss) of SPC were THB 16.5 million
and THB 165.1 million and the net profits (loss) of shareholders of its head office were THB 9.3 million and THB 38.3 million
in the ratio of 5.3 percent and 19.3 percent in order. Although in the year ending 31 December 2011 the revenue from selling
electric power increased since SPC commercially operated 5 projects of the solar power plant project, SPC had a THB 21
million exchange rate loss or in the ratio of 6.7 percent of total revenue and the increase of financing costs of THB 102.3
million or in the ratio of 32.7 percent of total revenue. In 2012, SPC started 4 more projects causing the increase of revenue
recognition to be 9 projects and led to the increase of financing costs of THB 232.4 million or in the proportion of 27.2
percent of total revenue. Nevertheless, SPC reduced the exchange rate fluctuation risks by means of Transacting FX Forward.
Despite its reduction of exchange rate fluctuation risk , SPC acknowledged the net profits(loss) from the unreal exchange rate
of an income statement for each period. This caused the mild fluctuation of net profits (loss) of SPC. 
(1.3) Financial Position Analysis of the Solar Power Plant Business
The company has conducted the financial position analysis of the solar power plant business through the
financial statement of SPC and its subsidiaries mainly since the company has operated the entire business of solar power
plants through SPC. 
Financial Structure -- Solar Power Company Limited

		 Audit of Financial Statements
			
in the Year Ending
List
31 December 2011		
31 December 2012
		
(Total Financial Statement*)(Total Financial Statement*)
 	
Million Baht
Percent**
Million Baht
Percent**
Current Assets
Cash and Cash Equivalents
Investments in Trading Securities
Available-for-Sale Securities
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33.00
263.60
-

0.67
5.30
-

297.20
0
0

2.37
-
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		 Audit of Financial Statements
			
in the Year Ending
List
31 December 2011		
31 December 2012
		
(Total Financial Statement*)(Total Financial Statement*)
 	
Million Baht
Percent**
Million Baht
Percent**
Trade Accounts Receivable
98.90
1.99
169.10
Merchandise Inventory
9.50
0.19
25.00
Other Current Assets
Advance Payment of Construction Equipments
Input Tax waiting Invoice
Revenue Department Receivable
106.30
2.14
251.60
Other Current Assets
12.20
0.25
274.20
		 Total Current Assets
523.50
10.54
1,017.10
Non-Current Assets	 	 	 	
Loans to Directors
Loans to its Subsidiaries
Capital Investment in its Subsidiaries
Properties Buildings and Equipments
3,955.60
79.62
10,819.70
Assets along the way
206.50
4.15
223.60
Advance Payments to Contractors and Constructions
41.50
0.83
Earnest Money in Properties
15.50
0.31
Intangible Assets
0.60
0.01
5.00
Other Non-Current Assets
Collateralized deposits with usage limits
168.30
3.39
293.30
Inverter Warranties with Deferred Debit
51.50
1.04
126.10
Withholding Tax
2.30
0.05
Other Non-Current Assets
2.90
0.06
33.70
Total Non-Current Assets
4,444.70
84.46
11,501.40
Total Assets
4,968.20
100.00
12,518.50
Current Liabilities
Short-Term Loans from Financial Institutions
493.20
9.93
1,170.50
Construction and Construction Material Payables
116.50
2.34
181.80
Loans from Related Parties
37.50
Accounts Payable of Assets
621.30
12.51
1628.10
Portions of Loans due within one year
231.50
4.66
725.60
Liabilities under Finance Lease due within 1 year
1.80
0.03
1.90
Other Current Liabilities
Accrued Corporate Income Tax Payable
Accrued Expense
55.90
1.13
31.00
Accrued Interest
10.60
0.21
1.20
Other Current Liabilities
13.20
0.27
80.80
Total Current Liabilities
1,544.00
31.08
3,858.40
Non-Current Liabilities
Provision for Employee Benefit
1.40
0.03
1.20
Long Term Loans
2,213.90
44.56
6,241.70
Liabilities under Finance Lease
3.80
0.08
1.80
Redemption of Ordinary Shares in its subsidiaries
86.50
1.74
65.30

1.35
0.20
2.01
2.19
8.12

86.43
1.79
0.04
2.34
1.01
0.27
91.88
100.00
9.35
1.45
0.30
13.00
5.79
0.02
0.25
0.01
0.65
30.82
0.01
49.86
0.01
0.52
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		 Audit of Financial Statements
			
in the Year Ending
List
31 December 2011		
31 December 2012
		
(Total Financial Statement*)(Total Financial Statement*)
 	
Million Baht
Percent**
Million Baht
Percent**
Put Options of Ordinary Shares in its subsidiaries
Other Non-Current Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholders’ Equity
Registered Capital
45,000,000 Ordinary Shares, at the par value
of THB 10 per share
Issued and Paid-Up Capital
45,000,000 Ordinary Shares, at the par value
of THB 10 per share
Less Accounts Receivable for Stocks
UnRealized Gain in Available-for-Sale Securities
Unrealized Gain in Available-for-Sale Securities
- Subsidiaries
Other Elements of Shareholders’ Equity
Accumulated Proftis
Total Shareholders’ Equity of Headquarter
Actuarial Gain and Loss in Subsidiaries
Total Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity
					

98.7
0.3
2,404.60
3,948.60

1.99
48.40
79.48

450

9.06

450

9.06

101.6
0.3
6,411.90
10,270.30

0.81
0.00
51.22
82.04
-

1500

11.98

-

-

-

(8.6)
(9.4)
432
587.6
1,019.60
4,968.20

(0.17)
(0.20)
8.69
11.83
20.5
100

0.19
12.18
5.78
17.96
100.00

24.3
1,524.30
723.90
2,248.20
12,518.50

(A) Asset Overview
The total assets of solar power plant business are mainly invested in the fixed assets , most of which
are the assets of solar power plants, such as, solar panels, inverters, and properties. In the year ending 31 December 2011 and
2012, SPC had the total assets worth THB 4,968.2 million and THB 12,518.5 million consecutively or the percent of increase of
151.9 percent in comparison to year 2011. The causes of change in total assets were to invest in its subsidiaries in order to
mostly develop 29 projects which gradually started the constructions of solar power plants. In 2012, 4 more projects were
completely constructed and were able to operate commercially. The remaining projects are expected to be completed by 2013.
			
(B) Current Assets
Accounts Receivable In the year ending 31 December 2011 and 2012, The total accounts
receivable of SPC were THB 98.9 million and THB 169.1 million successively or the percent of change increasing over 70.9
percent compared to year 2011. However, the total accounts receivable was the Provincial Electricity Authority (PEA) which
increased from the commercial operations of SPC’s solar power plants. In the year ending 31 December 2010, SPC started its
commercial operation, that is, Korat 1 and in the year ending 31 December 2011, SPC was able to operate 4 more projects,
totaling 9 projects, which led to bill the electric power from PEA increasingly. Considering the debt collection capabilities of
the company in the year ending 31 December 2011 and 2012 shows that the debt collection period was averagely 112 days
and 75 days respectively. 
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(C) Other Current Assets
In the year ending 31 December 2011 and 2012, SPC had the total of other current assets of THB
118.5 million and THB 525.8 million in order or the percent of change increasing of 343.7 percent in comparison to year
2011. The major other current assets were Revenue Department receivable that was a Value Added Tax (VAT on purchases) of
the solar power plant constructions and it would decrease gradually by income tax deduction for VAT on electrical sales.
Additionally, the input tax awaiting tax invoice is a list waiting for tax invoice when the company has received the tax invoice
deducted to be the input tax. 
(D) Non-Current Assets
Non-current assets refer to properties, buildings, and equipment-net, including the assets
relating to the solar power plants which are comprised of the construction in progress, solar panels, inverters, and properties.
In the year ending 31 December 2011 and 2012, SPC had properties, buildings, and equipment-net worth THB 3,955.6
million and THB 10,819.70 million or the percent of change increasing of over 173.5 percent in comparison to year 2011 and
had the assets under construction of THB 206.5 million and THB 223.6 million in year 2011 and 2012 in order.
Properties, Buildings, and Equipment-Net Separated for Each Projects In the Year Ending 31
December 2011 and 2012 summarized as follows: 
Year
SPC
Korat 1 Sakon Nakhon Korat 2 Loei 1 Khon Kaen Korat 3
				
Nakhon 1 Phanom 1			
1

2010
2011
2012

41.6
56.6
89.9

688.6
666.1
642.3

548.6
546.9
527.1

486.7
574.1
555

31
590.9
571.5

572.4
553

67.3
594.6

473.2
573.1

Korat 4

Korat 7

Total

143.7
610.9

101.7
557.4

1,796.50
3,792.90
5,274.80

(E) Other Non-Current Assets
In the year ending 31 December 2011 and 2012, other non-current assets were worth THB 225 million
and THB 693.7 million consecutively or the percent of change increasing over 208.3 percent compared to 2011. 
The collateralized deposits with usage limits were used as current and saving deposits with payment
terms and conditions as well as the withdrawal process for specific objectives under the Cash Management Agreement made
with the payable of financial institutions. As a result, in the year ending 31 December 2011 and 2012 the company had those
deposits of THB 168.3 million and THB 293.3 million successively or equaled to the percent of change increasing of over 74.3
percent in comparison to year 2011 which is subject to conditions of commercial banks.
(F) Sources of Capital -- Debt
		 Total Debt
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the total debt of SPC’s solar power plant
business was THB 3,948.6 million and THB 10,270.3 million severally or equaled to the percent of change increasing of 160.1
percent compared to year 2011 changing in accordance with the development of solar power plants. 
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the amount of accounts payable was THB 621.3
million and THB 1,628.1 million or was equivalent to the percent of change increasing of over 162 percent compared to year
2011 changed to the development of solar power plants. 
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the long-term loans from financial institutions
were THB 2,445.4 million and THB 6,967.3 million in order or equaled to the percent of change increasing of 184.9 percent in
comparison to year 2011. The increase in the amount of long-term loans from the financial institutions was caused from the
loan drawdown gradually for investing in the constructions of the solar power plant projects of SPC and being the working
capital of its business. In the year ending 31 December 2011 and 2012, the company had 5 projects of outstanding debt from
the long-term loans, which were Korat 1, Sakon Nakhon 1, Nakhon Phanom 1, Korat 2, and Loei 1. Besides, there were 4
more projects, which were Khon Kaen 1, Korat 3, Korat 4, and Korat 7 respectively.
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Accounts Payable
The accounts payable was money the company owed the cost of construction equipments for the
solar power plants. In the year ending 31 December 2011 and 2012, the amount of accounts payable was THB 621.3 million
and THB 1,628.1 million successively or equaled to the percent of change increasing of over 162 percent compared to year
2011. The amount of accounts payable increased as SPC ordered the construction equipments for the solar power plants
which were mainly solar panels. The accounts payable of solar panels was at the rate of 90 percent of total accounts payable. 
Loans from Financial Institutions
Summary of Loans from Financial Institutions
Unit: Million Baht

31 December 2010 31 December 2011 31 December 2012
Short-Term Loans from Financial Institutions
Long-Term Loans from Financial Institutions
Less Portions of loans due within one year
Front end fees with a deferred payment
Long-Term Loans from Financial Institutions - Net

408.80
(460)
(6.70)
356.10

493.20
2,477.60
(231.40)
(32.30)
2,213.90

1,170.50
6,967.30
(725.60)
0
6,241.70

In the year ending 31 December 2011, SPC and its subsidiaries took out short-term loans from financial institutions in
the total amount of THB 493.2 million. This lending was in form of a 6 month promissory note in order to be a working capital
for the business operations and to be investment funds in the projects of Khon Kaen 1, Korat 3, Korat 4, and Korat 7 as well as
in 2012 to be capital for the under construction projects.
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the amount of long-term loans from financial institutions was THB
2,213.9 and THB 6,241.7 million successively or was the percent of change increasing of 181.9 percent compared to year 2011.
On 31 December 2012, the company had the long-term loan amount with the bank giving a line of credit. Most of its
loans were spent on the construction of solar power plants. However, the details of loan amount and outstanding debt were
summarized as follows: 
No.
Company Names
Loan Agreement Production
Each Bank in
				
Capacity
Lending Proportions (%)
Loan Amount Date MegawattsKBANK BAY Thanachart ICBC
IFC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Note
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Solar Power (Korat 1)
Co., Ltd.
Solar Power
(Sakon Nakhon 1) Co., Ltd.
Solar Power
(Nakhon Phanom 1)
Co., Ltd.
Solar Power (Korat 2)
Co., Ltd.
Solar Power (Loei 1)
Co., Ltd.
Solar Power (Khon Kaen 1)
Co., Ltd.
Solar Power (Korat 3)
Co., Ltd.
Solar Power (Korat 4)
Co., Ltd.
Solar Power (Korat 7)
Co., Ltd.

CTF

Total

420,000,000 19 Nove 09

6.12

100.00

100.00

441,000,000 18 Oct 10

6.12

100.00

100.00

441,000,000 18 Oct 10

6.12

100.00

100.00

441,000,000 25 July 11

6.12

23.54

17.67

17.67

27.32

13.80

100.00

441,000,000 25 July 11

6.12

23.54

17.67

17.67

27.32

13.80

100.00

455,000,000 14 Nov 11

6.12

40.00

30.00

30.00

512,000,000 3 Feb 12

6.12

30.00

45.00

25.00

100.00

517,500,000 3 Feb 12

6.12

30.00

45.00

25.00

100.00

487,500,000 3 Feb 12

6.12

30.00

45.00

25.00

100.00

100.00

* KBANK is Kasikornbank Public Company Limited, IFC is an International Financial Corporation, CTF is Clean Technology Fund administered by World
Bank which will fund projects in preserving the environment and climate, BAY is Bank of Ayudhya Public Company Limited, Thanachart is
Thanachart Bank Public Company Limited ( formerly known as Siam City Bank Company Limited), ICBC is ICBC (Thai) Public Company Limited.
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(G) Commitments and Contingent Liabilities
On 31 December 2011, SPC had a commitment with a financial institution for the issuance of a
letter of guarantee in the amount of THB 0.1 million and a guarantee obligation of the solar power plant constructions until
the projects completed in the amount of THB 1,031.6 million, including the commitments toward other agreements, such as,
a construction contract, an advisory agreement, a landfill agreement, a lease agreement for office space, a sale and purchase
agreement for land, an interior design services agreement etc., totaling THB 149.8 million. Furthermore, SPC had the
commitments whose subsidiaries had to pay for management fee, put and call options, and put option recorded in the
financial statement of SPC 
						 (H) Sources of Funds -- Shareholders’ Equity
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the shareholders’ equity (only those of the
majority shareholders) of SPC was THB 432 million and THB 1,524.3 million consecutively or equaled to the percent of change
increasing of 252.8 percent compared to 2011. The increase of shareholders’ equity was from the increase of SPC’s
shareholders from a paid-up capital of THB 450 million to THB 1,050 million at the beginning of year 2012 after SPCG that is
a parent company raising money from the Stock Exchange on 24 February 2012.
Appropriateness of Capital Structure
In the year ending 31 December 2011 and 2012, SPC had the ratio between total liabilities and
shareholders’ equity of 3.8:4.6 respectively which tend to increase continuously. A major cause of this in such period was that
SPC took out the loans from the financial institutions for investing in the constructions and purchasing major equipments for
the solar power plant projects, plus the increase of accounts payable that mostly was the accounts payable of equipments for
the solar power plants of SPC. Although SPC increased the capital at that time, the proportion of liabilities was more than this
capital increase resulting in the ratio of liabilities to shareholders’ equity increasing in order and after the projects operating
commercially, such ratio would decrease successively.
In case of considering only the Interest-Bearing Debt of SPC, in the year ending 31 December
2011 and 2012 the ratio of interest-bearing debt to shareholders’ equity was 2.8:3.6 in order. Moreover, the cause of
increase in that ratio in the year ending 31 December 2011 and 2012 was that SPC had the increase of long-term loans and
short-term loans in order to invest in the constructions and purchase the major equipments for the solar power plants as well
as to be a working capital for the business.
(I) Liquidity Ratios
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the company’s liquidity ratios were 0.3 and 0.2
respectively. The ratios was low due to the under constructions of solar power plant projects which led to a high level of
accounts payable. Most of accounts payable were the payable of solar power plant equipments, for example, solar panels and
inverters etc. 
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the interest coverage ratios were 1.7 and 1.8
consecutively. However, at that time SPC invested in the constructions of solar power plants and would recognize revenue
after their commercial operations which caused the cash flow from that period operations low. When the projects were
started the commercial operations, there would have enough cash to pay off the interest as the projects had a high gross
profit margin and high cash flow.
		 2.1.1 Steel Industry
(1) Performance Analysis of Steel Industry
The company analyzed the performance of steel industry through the separate financial statement
mainly as the company has run the steel business on its own. 
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In order to analyze the performance of steel industry for the year (Separate Financial Statement)
in the year ending 31 December 2011 and 2012 are as follows:

			Audited Financial Statements in the Year Ending
		
31 Dec 10
31 Dec 11
31 Dec 12
Steel Industry
(Separate Financial (Separate Financial (Separate Financial
		
Statement)
Statement)
Statement)
Million
Percent Million
Percent
Million
Percent
฿
฿
฿
Revenue
Sales Revenue
Revenue from Sale and Installation
Others
Total Revenue
Expenses
Cost of Sales
Cost of Sales with Installation Services
Selling Expenses
Administrative Expenses
Executive Compensation
Total Expenditure
Profit before Expenses and
Corporate Income Tax
Financial Expenses
Profit before Income Tax Expenses
Corporate Income Tax
Net Profit (Loss)
For a Period
Note

145.10
166.30
4.80
316.20

45.90
52.60
1.50
100.00

175.90
148.50
8.20
332.60

52.90
44.60
2.50
100.00

191.60
111.10
3.70
306.40

62.53
36.28
1.19
100.00

123.20
132.00
9.60
26.80
10.70
302.30

38.90
41.80
3.00
8.50
3.40
95.60

156.00
120.60
8.60
26.90
16.30
328.40

46.90
36.20
2.60
8.10
4.90
98.70

173.70
93.10
6.90
25.10
5.70
304.50

56.69
30.38
2.26
8.20
1.84
99.37

13.90
1.40
12.50
3.60

4.40
0.40
4.00
1.20

4.20
0.70
3.50
1.70

1.30
0.20
1.10
0.50

1.90
0.40
1.50
1.01

0.63
0.13
0.50
0.33

8.90

2.80

1.80

0.60

0.50

0.17

* A percentage of total revenue

		

(1.1) Sales Revenue
The main revenues of steel industry are consisted of sales revenue and revenue from selling and installation
with the details as follows: 
(A) Sales Revenue is derived from selling color coated and non-color wave steel sheets and high
strength steel purlins. In the year ending 31 December 2011 and 2012, the company earned THB 175.9 million and THB
191.5 million respectively or equaled to the percent of change increasing of 8.8 percent compared to the year ending 31
December 2011. 
(B) Revenue from Sale with Installation Services includes revenue from selling non-color and
color coated wave steel sheets and high strength steel purlins with the installation services for other projects. In the year
ending 31 December 2011 and 2012, the company’s revenues from sales and installation were THB 148.4 million and THB
111.1 million successively or equaled to the percent of change decreasing of 25.1 in comparison to the year ending 31
December 2011.
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The Details of Revenue Structure of Company

			
Separate Financial Statement
		
In the Year Ending
In the Year Ending
In the Year Ending
Revenue Structure
31 Dec 10
31 Dec 11
31 Dec 12
Value
Percent*
Value
Percent*
Value
Percent*
(Million		
(Million		
(Million
฿)
฿)
฿)
Steel Industry
1. Sales Revenue
- non-color wave steel sheet
- Other Products**
2. Revenue from Sales with
Installation Services
3. Other Revenues***
Total Revenue of Steel Industry
Note

145.10
96.20
48.90

45.90
30.40
15.50

175.90
175.90
-

52.90
52.90
-

191.60
191.60
-

62.50
62.50
-

166.30
4.80
316.20

52.60
1.50
100.00

148.50
8.20
332.60

44.60
2.50
100.00

111.10
3.70
306.40

36.30
1.20
100.00

* A percentage of total revenue
** Other products include roofing structure metal sheets, translucent roofs, high strength purlins and other equipments such as knots, screws etc.
*** Other revenues are consisted of interest received, profits from sale of assets, transportation revenues, and revenues from selling scrap metal.

			

(1.2) Costs and Expenses of Sales and Administration
(A) Cost of Sales and Gross Profit
The significant company costs are divided into 2 parts as follows:
Cost of Sales and Gross Profits from Sales Most of cost of sales are the cost of old rolled steel
sheets ordered from BlueScope Steel (Thailand) Limited. In the year ending 31 December 2011 and 2012, the total costs of
sales of the company were THB 156 million and THB 173.6 million respectively or equaled to the percent of change decreasing
of 11.28 in comparison to the year ending 31 December 2011 due to the recognition of the increase cost of sales according to
the increase of sales volume.
Consequently, in the year ending 31 December 2011 and 2012 the company’s gross profit margin
from sales was 11.3 percent and 9.3 percent which dropped owing to the price competition in markets causing the decline in
the gross profit margin.
Cost of Sales with Installation Services and Gross Profit from Sales with Installation Services The
costs of sales with installation services generally are the cost of cold rolled steel sheets ordered from BlueScope Steel
(Thailand) Limited, labor cost, and operating expenses till the projects completed. In the year ending 31 December 2011 and
2012, the total costs of sales with installation services were THB 120.6 million and THB 93.1 million severally or the percent of
change decreasing of 22.8 percent as customers prefer to purchase finished goods to install themselves, plus the high price
competition.
Hence, in the year ending 31 December 2011 and 2012 the company had the gross profit margin
from sales with installation services of approximate 18.7 percent and 16.2 percent in order. The gross profit margin decreased
because of the decline of receiving the sales projects with installation services. 
(B) Selling Expenses, Administrative Expenses, and Executive Compensation
Selling Expenses mostly include salaries and other expenses relating to staff. In the year ending 31
December 2011 and 2012, the company had the total of selling expenses of THB 8.6 million and THB 6.9 million consecutively
or in the proportion of 2.6 percent and 2.2 percent of total revenue respectively. 
Administrative Expenses are generally comprised of salaries and other expenses concerning staff,
depreciation and amortization of intangible assets, and doubtful accounts. In the year ending 31 December 2011 and 2012,
the company had the total of administrative expenses of THB 26.9 million and THB 25.1 million severally, in the proportion of
8.1 percent and 8.2 percent of total revenue successively. 
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Executive Compensation In the year ending 31 December 2011 and 2012, the total of executive
compensations of the company were THB 16.3 million and THB 5.65 million in order in the proportion of 4.9 percent and 1.8
percent of total revenue consecutively or equaled to the percent of change decreasing of 65.3 percent compared to year 2011
due to a spin-off steel business in order to control easily. Therefore, the expenses were quite low. 
		 (1.3) Net Profit
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the company had the total of net profit of THB 1.8 million
and THB 0.5 million or equaled to the net profit margin of 0.6 percent and 0.1 percent respectively which were the percent of change
decreasing of 72.2 percent in comparison to year 2011. Nevertheless, the net profit margin declined considerably due to the intense
price competition resulting in the decrease of net profit margin which led to the decline of net profit. 
			 (2) Financial Statement Analysis of Steel Industry
The company analyzed the financial status of steel industry through separate financial statement of Steel
and Solar Roof Company Limited. 
			 Financial Structure -- Steel and Solar Roof Company Limited

			
			
List		
			
			
Assets :Current Assets
Cash and Cash Equivalents
Accounts Receivable and Other Receivables
Merchandise Inventory
Other Current Assets
Total Current Assets
Non-Current Assets
Properties, Buildings, and Equipments
Intangible Assets
Total Non-Current Assets
Total Assets
Liabilities and Shareholders’ Equity: Current Liabilities
Accounts Payable and Other Payables
Liabilities under Finance Lease
Due within One Year
Other Current Liabilities
Total Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Liabilities under Finance Lease
Employee Benefit Obligations
Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholders’ Equity
Capital Stock
Accumulated Profit (Loss)
Total Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity
Note
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* A percentage of total assets

Audited Financial Statements
in the Year Ending
31 Dec 11
31 Dec 12
(Separate Financial (Separate Financial
Statement)
Statement)
Million ฿ Percent* Million ฿ Percent*
11.41
12.35
21.00
12.15
56.91

15.73
17.03
28.96
16.75
78.47

6.69
43.02
24.54
19.17
93.42

6.49
41.72
23.80
18.59
90.59

15.37
0.24
15.62
72.52

21.19
0.34
21.53
100.00

9.58
0.12
9.70
103.12

9.29
0.12
9.41
100.00

57.55
1.23
1.52
60.30

79.35
1.70
2.10
83.15

61.64
0.67
8.20
70.51

59.77
0.65
7.95
68.38

3.33
0.03
3.36
63.66

4.59
0.04
4.63
87.78

1.75
1.48
3.23
73.74

1.70
1.44
3.13
71.51

10.00
( 1.14)
8.86
72.52

13.79
1.55
12.22
100.00

30.00
( 0.62)
29.38
103.12

29.09
(0.60)
28.49
100.00
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(A) Overall Assets
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the company had the total assets of THB 72.5 million
and THB 103.1 million respectively or equaled to the percent of change increasing of 42.2 percent compared to year 2011. 
The causes of change in the total assets stemmed from the increase of current assets from the
accounts receivable in the year ending 31 December 2011 and 2012 which equaled to THB 12.3 million and THB 60.7 million
consecutively or the percent of change increasing of 393.5 percent in comparison to 2011. In addition, in the year ending 31
December 2011 and 2012 the inventories were THB 21 million and THB 24.5 million successively which were likely to increase
or equaled to the percent of change increasing 16.7 percent in comparison to 2011.
		
(B) Current Assets
Accounts Receivable and Notes Received In the year ending 31 December 2011 and 2012, the total
of accounts receivable and notes received-net of the company were THB 12.3 million and THB 43 million consecutively or the
percent of change increasing 249.6 compared to 2011.
Accounts Receivable in terms of the Maturity of Outstanding Debt of the Company in the year ending 31 December 2011
and 2012 are summarized as follows:

Accounts Receivable		
and Notes Receives		
Post Date Cheques
Cheques Returned
Accounts Receivable
Not Yet Due
1-30 Days Overdue
31-60 Days Overdue
61-120 Days Overdue
120-180 Days Overdue
180+ Days Overdue
Total Accounts Receivable and Notes Received
Allowance for Doubtful Accounts
Net Value of Receivable
Average Collection Period (Days)
Note

31 Dec 11
Thousand Baht
2,173.50
10,178.69
7,010.84
2,126.05
932.67
109.12
12,352.19
12,352.19
65

31 Dec 12
Thousand Baht
9,682.04
209.46
33,129.90
15,704.05
11,779.07
2,062.51
2,900.36
54.19
629.73
43,021.40
43,021.40
40

* Base adjusting for a year for comparison

The company has a policy to give credits to its debtors from selling products for approximately 3045 days and a policy to collect repayment from the debtors selling the projects with installation services instantly because the
sales with installation services would normally allow for a delay on collection, which in the past the company allowed for a
delay of 45-60 days on collection from the debtors selling with installation services. However, when considering its ability to
collect its debts shows that in the year ending 31 December 2011 and 2012 the company had the average debt collection
period ratio of 65 days and 40 days consecutively due to transferring its business to its subsidiaries to manage since the
fourth quarter of 2011 onwards. 
The company remains the credit policy of 45-60 days in accordance with the credit terms granted
by accounts payable (raw materials) in order to maintain liquidity in the company significantly. 
Inventory-Net The major inventories are steel raw materials and finished goods. In the year ending
31 December 2011 and 2012, the company had the inventory-net of THB 21 million and THB 24.5 million severally or equaled
to the percent of change increasing of 16.7 percent in comparison to year 2011.
(C) Non-Current Assets
Properties, Buildings, and Equipment-Net mainly are properties and factory buildings. In the year
ending 31 December 2011 and 2012, the total of its properties, buildings, and equipment-net were THB 15.3 million and THB
9.5 million respectively or the percent of change decreasing of 37.9 percent compared to 2011 which declined from the
gradual deduction of depreciation in each year.
Intangible Assets-Net are an asset in form of computer programs. In the year ending 31 December
2011 and 2012, the company had the total of intangible assets-net of THB 0.24 million and THB 0.11 million successively or
the percent of change decreasing 54.1 percent in comparison to year 2011. However, the intangible assets-net dropped at

259

ANNUAL REPORT 2012  [ SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED ]

that time stemming from the gradual reduction of amortization in each year.
Retention-Net is to guarantee the project’s results for its customers of the sale projects with
installation services. The average duration is not over 2 years since the delivery date to customers by subtracting the
retention of approximately 5 percent of the project value. In the year ending 31 December 2011 and 2012, the total of its net
retentions were THB 0 million and THB 0.9 million respectively or the percent of change increasing of 100 percent compared
to year 2011.
		
(D) Sources of Funds -- Liabilities
			 Total Liabilities
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the company had the total liabilities of steel
industry of THB 63.6 million and THB 73.7 million severally or the percent of change increasing of 15.8 percent in comparison
to year 2011. The reasons of change stemmed from the change of current liabilities in the year ending 31 December 2011 and
2012. Such change of current liabilities generally arose from the factors of change as follows:
The accounts payable In the year ending 31 December 2011 and 2012 the number of accounts
payable were THB 57.5 million and THB 61.64 million consecutively or equaled to 7.2 percent increase in comparison to year
2011 due to the purchase more goods.
Called for higher payment than the value of completed projects which is the revenues to receive
in advance from sales with installation services. In the year ending 31 December 2011 and 2012, the company had the higher
payment of collections than the value of completed jobs of THB 3.8 million and THB 2.1 million respectively or the percent of
change decreasing of 44.7 compared to year 2011. 
Such change stemmed from the company having conditions of collection in advance before the
operation of sales with installation services. Nevertheless, the total of higher advance revenue would gradually decrease when
the company delivered the completed jobs to customers. In the year 31 December 2012, the company had the higher advance
revenue than the value of completed jobs rising from the company receive the sales services with installation services which
the value of projects according to the agreements was THB 43.95 million.
Obligations and Contingent Liabilities
In the year 31 December 2011 and 2012, the company had no obligations to the banks from
using a letter of credit. 
However, the operations in steel industry has the obligations towards product warranties and
installation services for customers that are particularly from BlueScope Steel (Thailand) Limited under terms and conditions of
liability for damage caused by a defective product which doesn’t cover damage or defects caused by or resulting from
external causes. The products are warranted for approximately 5-30 years warranty period depending on the type of
products. 
Notwithstanding, the company’s administration believes that the company has no liabilities which
may cause significantly from such warranty as those companies’ distributors have the liability under the same warranty terms and
conditions with 5-30 year warranty which the company is able to claim for damage from the distributors during the warranty
period. Therefore, the company does not recognized any expenses and liabilities which may be caused by such warranty.
(E) Sources of Funds -- Shareholders’ Equity
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the amount of its shareholders’ equity was
THB 8.8 million and THB 29.3 million successively or equaled to the percent of change increasing of 232.9 percent in
comparison with year 2011.
The change of shareholders’ equity mainly rose from the capital increase. In the year ending 31
December 2011 and 2012, the company had a registered capital of THB 10 million and THB 30 million in order. In the year ended
31 December 2011 and 2012, the company had net loss of THB 1.1 million and profit of THB 0.5 million consecutively (SSR only) 
Appropriateness of Capital Structure
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the debt to equity ratio (D:E) was 7.2 and
2.51 severally which was likely to decline continuously owing to the capital increase of the company of THB 20 million led to
have the enough working capital for the better business operation. 
In case considering only the interest bearing debt of steel industry, in the year ending 31
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December 2011 and 2012 the debt to equity ratio was 0.0 and 0.0 respectively as the company had no financial amount with
commercial banks.
(F) Liquidity Ratio
In the year ending 31 December 2011 and 2012, the liquidity ratios of the company were 0.9
and 1.2. The company’s liquidity was better by means of increasing a registered capital. However, the inventories of year
2011 and 2012 were THB 21 million and THB 24.5 million consecutively or 16.6 percent increase compared to year 2011 due
to the business expansion.
In the year ending 31 December 2010, 2011, and 2011, a corporate group and its subsidiaries
provided auditor’s remuneration summarized as follows: 
Unit: Baht

Period
A Corporate Group
Auditor
				
In the year ending Steel Intertech Public
S.K. Accountant Services
31 December 2010 Company Limited
Company Limited
Solar Power Company Limited
S.K. accountant Services
and 34 Subsidiaries
Company Limited
Total Auditor Remuneration		
In the year ending SPCG Public Company Limited
S.K. accountant Services
31 December 2011 and 2 Subsidiaries*
Company Limited
Solar Power Company Limited and
S.K. accountant Services
34 Subsidiaries
Company Limited
Total Auditor Remuneration		
In the Year Ending SPCG Public Company
Pricewaterhouse Coopers
31 December 2012 Limited and 2 Subsidiaries*
ABAS Limited
Solar Power Company Limited and
Pricewaterhouse Coopers
34 Subsidiaries
ABAS Limited
Total Auditor Remuneration		
Note

Auditor
Remuneration

Total

600,000

600,000

790,000

790,000

1,390,000
901,000

1,390,000
901,000

1,393,800

1,393,800

2,294,800
1,690,002

2,294,800
1,690,002

7,386,000

7,386,000

9,076,002

9,076,002

* 2 subsidiaries are Solar Power Engineering Company Limited and Steel and Solar Roof Company Limited. 

3 FACTORS THAT MAY INFLUENCE THE COMPANY’S FUTURE OPERATING PERFORMANCE OR
FINANCIAL STATUS.
3.1 The Business of Solar Power Plants
3.1.1

Foreign Exchange Rate Fluctuations
The capital budgeting of solar power plant construction of approximately 80 percent of the project costs is
from the monetary value of solar panels and inverters. SPCG has imported the solar panels from Kyocera Corporation, Japan
and the Photovoltaic (PV) inverters from SMA Solar Solar Technology AG, Germany. Hence, the company has to make a
payment in foreign currencies which is risks to the company’s business from the exchange rate fluctuations when the
payment for solar panels and PV inverters is due. This may result in the operating performance of the company.
Notwithstanding, SPCG has monitored the exchange rate continuously and proceeded to reduce risk by
using several different financial instruments properly, for instance, a forward foreign exchange transaction (FX Forward) in
order to manage the risks of exchange rate fluctuations. 
		 3.1.2 The Method of Accounting Records of Foreign Exchange Rate
Although in the year ending 31 December 2011 and 2012 the company had the gross profit of THB 273
million and THB 596.7 million successively or equaled to the gross profit margin of 47.2 percent and 73.7 percent in order.
However, when deducting other expenses, the company had a net profit of THB 13.9 million and 165 million severally. As the
company ordered the solar panels and PV inverters from overseas. Therefore, in 2011 the company used the financial
instruments to reduce the risks of exchange rate fluctuations, that is, the FX forward and a foreign-exchange option (FX
option). Nevertheless, such financial instruments were still recorded off-balance sheet transactions. Moreover, the company
recognized the profit (loss) from an unrealized exchange rate of each accounting period on an income statement led to the
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fluctuations in the net profit (loss) of the company’s financial statement. In case excluding the loss from such unrealized
exchange rate, the company would have the net profit. 
However, in fiscal year 2012 the company changed in the methods of accounting records by adopting the
International Financial Reporting Standards (IFRS), resulting in that the company could record such financial instruments on
the balance sheet and also reduce the fluctuations of exchange rate.
3.1.3 Redemption Rights and Rights of Investors who choose to sell shares.
3 stock purchase and redemption agreements were made with EFE on the projects of Korat 1, Sakon Nakhon
1, abd Nakhon Phanom 1 as well as 3 put option agreements were made with IFC on the projects of Korat 1, Sakon Nakhon
1, and Nakhon Phanom 1. The company may possibly have a burden to buy back their shares in the future and/or those
investors may exercise the rights to resell the shares to the company as agreed upon the price calculation formula according
to the agreements. If the company has to purchase or redeem the shares from those investors, it must supply money for the
share redemption and may effect the cash flow of the company in the future.
Nevertheless, the company has booked the liabilities of call options and put options of ordinary shares, and
also an estimate of the accrued interest according to the rate of return on the investment on its financial statement.
3.1.4 Future Projects
A corporate group of SPCG has 27 projects of solar power plants expected to be completed in 2013. At the
beginning of 2013, there are 7 completed projects starting the commercial operations, 14 projects under the constructions
(12 projects are 100 percent owned by the company and 2 joint venture projects), and 6 projects not yet started, totaling 27
projects. The production capacity of each project is 7.46 megawatts and the joint venture projects have a capacity of 3
megawatts. The investment funds are approximately THB 630-670 million per project depending on the cost of project
development, such as, solar panel prices, PV inverter prices, labor costs, and property prices etc. SPCG has a capital raising
plan in order to develop the solar power plants by means of raising the capital through the capital increase in its subsidiaries
and/or finding the joint ventures, asking for loans from the financial institutions, and using sources of funds from the cash
flow rising from the corporate group’s operating performance. Hence, the investment in those future projects may cause the
debt to shareholders’ equity changing presently which possibly increase or decline according to the sources of funds that the
company is able to provide for developing those projects.
3.1.5 Intensity of Solar Radiation
The electricity generation from solar energy has to rely on the sunlight considerably. If the solar radiation is
less than average or there is a cloud cover greatly in some years in Thailand, this result in the electricity generating capacity
and may effect its revenue from selling electricity in the future.
However, due to the Thailand geography located near the equator, this leads to the relatively high intensity of
solar radiation. Besides, SPCG has conducted a study of intensity of solar radiation in each area by using the National
Aeronautics and Space Administration(NASA) up to 10-year data in order to be certain that the locations constructed its solar
power plants have the high intensity of solar radiation.

3.2 Steel Industry

		

3.2.1 Steel Price Fluctuations
The main raw materials for steel industry are cold rolled steel sheets. If the price of cold rolled steel sheets
fluctuates greatly, this will result in the cost of sales as well and effect the company’s profit.
Notwithstanding, the cost of raw materials from BlueScope Steel (Thailand) Limited, who is a distributor of main raw
materials to the company, is adjusted on a monthly basis, leading to the slight fluctuations in the raw material prices.
Furthermore, the company has manufactured and ordered the just-in-time products. Hence, it holds a little inventory.
Moreover, the company will make a quotation first. When the customers agree to purchase the products, the company will
order the raw materials. The company has a low risk from the fluctuations in the raw material prices.
		 3.2.2 Economic Fluctuations
Most of steel industry’s customers are in the industrial sector. In case of the fluctuations in the domestic
economy in the future, this could directly affect its main customers on the economic slowdown or the job expansion and
result in the company’s revenue and profit in the future.
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Risk Factors
The company currently operates the 2 major areas of businesses:
(1) A solar farm operates under SPC, SPA, and SPE which are the subsidiaries of the company separated into 3 operational parts:
3 Development and Investment of a Solar Farm
3 Engineering, Procurement, and Construction Services for the Solar Farm Project
3 Operation, Maintenance, and Monitoring Services
(2) Steel Industry

1 RISKS OF SOLAR FARM BUSINESS
1.1 Risks of Development and Investment of a Solar Farm
(1) Risk from Factor that causes of Future Project Delay
The major business of SPC and SPA which are the company’s subsidiaries is to develop and invest a solar farm.
They signed 36 issues of Power Purchase Agreement (PPA) for 36 solar farm projects consisting of the project that has operated commercially, the project which is undergoing, and the project that the document preparation is underway and has not
commenced the construction. In case the delay in the commercial operation project, it may affect to the solar farm to fall
behind schedule of commencement of commercial operations under PPA which may cause a loss in the sale of electric energy
for the project that the company cannot start the commercial operations on schedule.
However, the company is able to start 16 projects of commercial operations (At year-end 2012, 9 projects have
been operated and there are 7 more projects operating on 18 January 2013) Furthermore, the construction is underway for
14 projects of solar farms which are expected to be completed in succession and commence the commercial operations by
quarter 2, 2013. While 4 of 6 remaining projects are in the process of land improvement, property acquisition for 2 projects is
underway in order to be completed by quarter 3, 2013 which is during the period for sale the electric energy that the company
has received approval from Provincial Electricity Authority (PEA) regarding PPA.
		 (2) Risk from Relying on a Single Manufacturer of Solar Photovoltaic (PV) Panels and Inverters.
Due to Solar Farm project, each of SPC and SPA’s projects is ordered solar PV panels from Kyocera Asia Pacific
Pte., Ltd. (Kyocera) and inverters from SMA Solar Technology AG (SMA) only (except AJ Technology which is an affiliate of
SPA has used solar panels of REC, Singapore.) SPC engaged in long-term procurement contract with the manufacturers and
distributors of these two companies. The important details of the contract are shown in Part 1: Section 5 Property for Business. In the event that Kyocera and SMA discontinue their operations, this will effect on the construction of each remaining
Solar Farm project.
However, Kyocera Asia Pacific Pte., Ltd. is a subsidiary of Kyocera Corporation, Japan whose stocks are listed
on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stork Exchange with managing the multi-business corporation which is diversified the business. Moreover, Kyocera Corporation has been operating for over 50 years generating strong financial status
which had a paid-up capital of ? 115,703 million and the total sales volume of ? 1,190,870 million with robust turnover on 31
March 2012. In addition, PV Eye magazine in Japan based on the information of Bloomberg revealed that Kyocera was classified as the level of Safety Zone. To calculate financial ratios of its company according to the Altman Z-Score formula shows
that the chance of Kyocera Corporation to discontinue its business or confront problems is slim. Therefore, Kyocera Corporation is considered as the most powerful partnership of SPCG. In case Kyocera is unable to manufacture and distribute solar
panels to SPCG on schedule, the company can purchase from other manufacturers due to multiple manufacturers at present.
In the event of that may cause of the project delay.
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SMA, a major manufacturer and distributor of inverters, has been running its business for over 30 years. Its
stocks are listed on the Frankfurt Stock Exchange which has strong turnover. SMA had a paid-up capital of € 34.7 million on
31 December 2012 and the total sales volume of € 1,700 million in 2011. Furthermore, SMA has received awards from around
the world since 2000 A.D. Consequently, there is a slight possibility that SMA will discontinue or encounter problems. SMA is
also considered as the strongest partnership of SPCG.
		 (3) Risk from Exchange Rate Fluctuations
In the construction of Solar Farm, 60 percent of the capital budget has been managed to purchase solar panels
and inverters imported from Kyocera, Japan and SMA, Germany respectively where payment must be made in their currencies.
As a result, the company may be vulnerable to fluctuations in the exchange rates as it falls due which makes the cost of Solar
Farm change from the set-up budget.
Nevertheless, the company has constantly studied the exchange rates and managed the risk by means of a FX
Forward Contract and the right to exchange money through a financial instrument called FX Option in order to fully hedge
fluctuations in the foreign exchange rates. The company will engage in a full amount of a forward foreign exchange transaction (FX Forward) or a foreign-exchange option (FX Option) when solar panels and inverters are recorded as assets of the
company.
(4) Risk from the Lower Intensity of Sunlight
As a solar farm’s development and investment business depends considerably on the sunlight. In case the intensity of solar radiation is lower than average or there are more clouds in some years, these will affect the company’s solar farm,
as it will be unable to produce electricity at full capacity and may have an impact on the income from the sale of generating
electricity.
Nonetheless, as Thailand lies near the equator, the intensity of solar radiation is high. Besides, the company has
studied the intensity within each area based on data range to 10 years for the solar intensity by the National Aeronautics and
Space Administration (NASA) in order to ensure that the areas of company’s solar farm have the high intensity of solar radiation.
(5) Risk from Natural Disasters
Currently, the company’s solar farm projects are comprised of the projects which are commercially operated
and those that are under construction. Those as stated may have the effects of natural disasters such as floods, storms,
thunderbolts etc. which may cause damage to the projects. This leads to higher construction and maintenance costs and also
results in the company’s profits.
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However, choosing lands for the solar farm projects, the company has studied the flood statistics in the areas
developed solar farms for reducing flood risk. Moreover, this includes laying the foundation for solar panels by burying the 3
meter concrete poles in the ground which are durable according to the engineering standards and these will withstand 80 km.
/hr. of wind loads. Plus, the company has the independent grounding system connected separately between the solar panels
which will reduce damage from lightning. Additionally, the company has insured for All Risks insurance to all solar farms in
which are under construction and the complete ones.
(6) Risk from the early Degradation of Solar Panels
The amount of electricity produced by solar farms depends on several factors. One of those factors resulting in
the amount of electricity is the degradation of solar panels. If the degradation is earlier than usual, it may have the effect on
the amount of electricity which is less generated and the income is less than expected.
Kyocera guarantees its solar panels for 25 years and offers a warranty of 12 years since the day of purchase that
solar panels will generate no less than 90 percent of the efficiency of solar panels. In addition, solar panels will generate no
less than 80 percent of the efficiency of solar panels within 25 years since the day of purchase. In case solar panels generate the electric power less than the guarantee, Kyocera will add extra solar panels in order to up the amount of generating
electricity to the guarantee level, or replace solar panels, or give a refund under agreement between SPC and Kyocera. Furthermore, Kyocera has provided the information about solar farm model in Japan shown that solar panels of Kyocera in that
solar farm model are able to generate up to 91.4 percent of the capacity of solar panels as well.
(7) Risk from Neighboring Communities with the Solar Farm Projects
The communities in the vicinity of the company’s solar farm projects may oppose the company’s solar farm
construction and could be against the company’s solar farm operations. This may lead to the cancellation of solar farm construction and the investment loss in the part already started the operations.
Before each of solar farm projects has been started the construction. The company will conduct public hearings
to inquire public opinion whose communities are in the vicinities in order to reduce the risk of being charged or being opposed
the building of SPC’s solar farm projects. Besides, the solar farm projects are clean and pollution-free , and also highlight job
creation policies to public in such areas to take part in the project development and to take care continuously as well as to
support for education in the communities in the vicinities.

1.2 Risk from Engineering, Procurement, and Construction Services (EPC)
(1) Risk from Personnel Recruitment
In the future, SPCG will manage the Solar farm EPC business for customers outside its corporate group operating under SPE which requires a large number of personnel. Furthermore, the solar farm construction period will last for 4-6
months. As a result, SPE has outsourced staff for the construction. There is a risk that SPE is unable to recruit enough staff
if the projects of solar farms are being constructed simultaneously. This leads to the lost opportunity costs.
However, the construction of solar farms is not complicated and is easy to supervise. Hence, it is not necessary
to permanently employ specialists which results in the flexibility in outsourcing easily, plus SPE will assign engineers and supervisors to oversee the construction and the installation closely.
		 (2) Risk from Unconstant Quality of Labor
SPC as a complete solar farm contractor of subsidiaries of SPC and SPA has hired local employees to construct
the projects which need to use a lot of manpower. Each of SPC’s project constructions will require up to 180 workers to be
manpower in the constructions. As a result, the quality of labor is possibly unstable which leads to damages or delays in the
solar farm construction and has the effect on cost of SPC.
SPC has appointed engineers and supervisors to oversee the projects. The engineers will give direction closely
during the duration of the projects as well as the company’s supervisors will evaluate the operations again in order to ensure
the quality of the constructions following the design standards of SPC.
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1.3 Risk from Operation, Maintenance, and Monitoring Services (OMM)
(1) Risk from Monitoring System Failure
Monitoring is the important key in the solar farm’s OMM services. In the event of monitoring system failure
which results in data loss or error, the company may deliver service error and cause damage to SPC and its customers.
Notwithstanding, SPC has recorded 2 sources of monitoring data i.e. at each of solar farms’ control centers and SPC office. Recording 2 sources reduces the risk of data loss in case of such error of a data system.
		 (2) Risk of the Accident during Maintenance
Due to maintenance and cleaning solar panels, SPC doesn’t have personnel in charge of duties as states above
particularly. On the contrary, the company has outsourced local labors who are not proficient instead. There is a chance of an
accident causing the solar panel or important tool damages.
Nevertheless, SPC has held the training course and educated local labors before taking up work in order to
understand their responsibilities. Moreover, the company’s engineers are stationed at the project sites for supervision. As a
result, those labors perform more efficiently and reduce accident risks. There hasn’t been any accident under these operations
yet.

2 RISK FROM STEEL INDUSTRY
2.1 Risk from Relying on a Leading Manufacturer for Raw Materials
In the steel industry, Steel and Solar Roof Company Limited (SSR) uses cold rolled steel sheets plated with zinc on
aluminum-color coated and non color coated sheets-which are generally purchased from BlueScope Steel (Thailand) Limited
(BlueScope Steel). If BlueScope Steel ends production or discontinues distribution for SSR, this may have the effect on SSR
to look for other manufacturers whose prices and the quality of raw materials are changeable. In addition, this event could
cause delays in the distribution to customers and the bad reputation as well as business profits.
BlueScope Steel is a major manufacturer of cold rolled steel sheet plated with zinc on aluminum that has invested
to build factories in Thailand. Furthermore, BlueScope Steel is a subsidiary of BlueScope Steel Limited listed on the Australia
Securities Exchange. SSR and BlueScope Steel have been business partners for over 10 years. Plus, SSR has consistently been
well-supported by BlueScope Steel. Hence, the company believes that the risk of the business termination or discontinuing
distribution of BlueScope Steel to SSR is low.

2.2 Risk from a Business Competitor Relating to BlueScope Steel
BlueScope Steel who is a distributor of almost main raw materials for SSR has a related company having the same
shareholders and directors that is BlueScope Lysaght (Thailand) Limited (BlueScope Lysaght) established in 1988. BlueScope
Lysaght has run manufacturing and distribution business of waved metal sheet that is the same as SSR and has used the identical raw materials from BlueScope Steel as well. In case BlueScope Steel distribute to BlueScope Lysaght under conditions and
prices which will have an advantage over SSR. This may decrease the ability of SSR’s price competition on the waved metal
sheets and result in the low sales volume.
As BlueScope Steel is an affiliate of BlueScope Steel Limited listed on the Australian Securities Exchange. Hence, the
company believes that BlueScope Steel do the related lists fairly and execute the operations normally. In addition, the executive of BlueScope Steel reassures the company that it will transact the business with its affiliate like other business partners.
The company considers that the risk of BlueScope Lysaght getting an advantage over conditions and prices is low.

2.3 Risk from Fluctuations in the Price of Raw Materials
In the steel industry, a main raw material is steel sheets fluctuating following cold rolled steel sheets which are an
upstream raw material. This may lead to the cost fluctuation or the higher cost.
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Nevertheless, the cost of raw materials from BlueScope Steel has been adjusted on monthly basis, therefore the price
fluctuations of raw materials are rather slight. Moreover, the company has ordered Just In Time manufacturing and products
which a small amount of inventory is kept on hand. Furthermore, SSR will quote the prices to customers beforehand. When
customers agree to purchase, the company will place an order . As a result, the risk from fluctuations in the price of raw
materials is low.

2.4 Risk from Hiring Subcontractors to Project Installation
SSR has no its own installation team for services, but it has hired subcontractors to install products in those projects.
If SSR is unable to hire the subcontractors promptly and to control the installation quality or causes delay in the installation,
these may cause a bad reputation and lose some customers.
In spite of the increasing sales and installations, SSR has a way to manage the project installations which is able to
control the expenditure and the quality of projects through the key management factors as follows:
The Selection of Subcontractors: Generally, companies in the industry of roofing manufacturing and distribution
have no their own installation teams, but they will hire subcontractors in an outside source which is easier to control the cost
as they don’t have to supply wages for full-time employees. SSR selects the subcontractors from both the company’s clients
who install the products and the companies who particularly engage in the roofing installation through the consideration
based on past performances yearly, the financial status, the quantity of workforce, the quality of work, and the potential of
installation. Currently, SSR has the skilled subcontractors who have ability to install in the various size projects. Those have
been working with SSR for over 5 years and over 20 of them have been passed the quality evaluation. Therefore, the company
doesn’t have to depend on a small number of subcontractors and never experiences the shortage of subcontractors or abandoning the projects.
		 The Installation Quality control: SSR has controlled the quality of subcontractors via the engineering staff who inspect the quality during the installation in all projects. After the installation is complete, SSR and customers will evaluate the
whole work altogether. Moreover, the company will assess each of subcontractors on a quarterly basis in order to ensure the
overall quality of work, and also the subcontractors will grant a 1 year warranty from the date of completion of the work.
		 Controlling the Time of Installation to be Completed on Schedule: The company has site supervisors inspect the
work. there has so far been no problem that the subcontractors haven’t completed the installation on schedule unless delays
are caused by the company’s customers themselves.

2.5 Risk of Competition in Substitute Products
The main product of the company which is manufactured and distributed is waved metal sheets coated with zinc-aluminum used as materials for shingling roofs and walls. There is a variety of substitute products in the market such as tiles and
corrugated steel sheets coated with zinc etc. Those substitute products allow customers more choices. Besides, the company’s
products have a higher price compared with the price of tiles or corrugated steel sheets coated with zinc. If consumers are in
favor of using other materials of roofs and walls instead of the company’s products, this may cause the decline in SSR income
in the future.
Although the price of the substitute products is cheaper, the galvanized rolled steel sheets plated with aluminum are
more durable, more beautiful, and lighter in weight. The price of the SSR’s products isn’t significantly more expensive than
the substitute products. SSR believes that the risk of competition in the substitute products is low.

2.6 Risk on Giving Trade Credit
Generally, in the business transaction, SSR has accounts receivable as it distributes to domestic customers under
payment terms which customers pay off the amount due within the agreement period. The debtor collection period is 50-65
days, therefore SSR is vulnerable to the accounts receivable who is unable to pay off the amount due within the collection
period or a deferred payment period.
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However, SSR has a collection policy through the progress of work. A partial payment must be made as the projects
start. Next, the company collects the other part after the delivery. Afterwards, the payment will be made via the work progress. Then, the final amount of payment will be made once the work is completed. SSR always collects the debt gradually and
is able to mange the accounts receivable in the appropriate level which results in managing the cash flow from the operations
to pay off the amount of due to the account payables on time.

2.7 Risk from the Operation of Factory
The SSR’s business depends on the ability to operate the continual manufacturing process of the factory. There is the
risk in the disruption of factory’s manufacturing. This lead to hazards in manufacturing process and preservation of the raw
materials which include explosion, fire, weather variance and natural disasters, machinery defects, shutting down of machines
beyond the schedule, labor strike, transportation disruption, and other environmental risks. Those hazards may lead to injury
or fatality, severely damaged properties or tools and cause of environmental damages, or forfeit, or debt, along with the effect
on overall operations of SSR.
Nevertheless, SSR has implemented plant safety system. The equipments are stored in a suitable area. There are a
small number of employees in the factory, thus the company can maintain a good relationship with its employees properly and
thoroughly. In addition, the company has achieved ISO 9001:2000 certification as well.

2.8 Risk from the Manufacturing’s Impact on Social and Communities
The company has realized and placed importance on the risk of manufacturing process which may have the effect
on social and communities including the impact on the environment, safety, or the economic and social. The company tries to
avoid engaging in the activities which cause problems to social and the communities around them, for instance, any manufacturing processes that create loud noise and cause a disturbance in social and surrounding areas will be outsourced by SSR.
Then, the complete products will be sent back to SSR. However, SSR has never had any complaints so far from the social and
communities nearby.
Still SSR has kept a good relationship with the social and communities nearby through generating benefits to society
such as building roofs of the temple and a motorcycle taxi shelter in the surrounding areas etc.

3 OTHER RISKS
3.1 Risk from Being Controlled in the General Meeting by Major Shareholders
A group of majority shareholders of the company, namely, the Khunchornyakongs consisted of Miss Wandee Khunchornyakong, Mrs. Prakong Khunchornyakong, Mr. Somsak Khunchornyakong, Miss Sompong Khunchornyakong, Mrs. Kanokporn Khunchornyakong, and Mr. Jirakom Padumanon (collectively called “the Majority Shareholders) who have collective
intentions to cast the majority of votes in the same direction in order to control the voting rights or to supervise the business
together. In addition, they hold the mutual relationship and behaviors in accordance with the Notification of Capital Market
Supervisory Board TorChor 7/2552 Re: Acting in concert as a result of the nature of a relationship or behaviors. The majority
shareholders hold 54.46 percent of the company’s total issued shares and they are the executives and directors who have
signing authority for the company’s budget. As a result, they are the authority who manages and nearly controls the crucial
majority votes such as an appointment of director, or engaging in other matters requiring approval by the majority of the
general meeting with the exception of laws and company’s regulations requiring three-fourth of the number of shareholders
attending the meeting and having the voting rights. Therefore, the other shareholders who attend the meeting and have the
voting rights may not gather the votes to counterbalance the management of the majority shareholder.
The management structure of the company is comprised of 3 sets of the board of directors and the subcommittees

268

ANNUAL REPORT 2012  [ SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED ]

which are, namely, the board of directors, the audit committee, and the nomination and remuneration committee. The duties
and responsibilities of each subcommittee are set clearly. Hence, the operations of the board of directors and the subcommittees are well-organized and can be verified. Plus, there is the audit committee composed of 3 independent committees who
are knowledgeable. Furthermore, the company has a policy in regard to a linked list concerning the directors, the majority
shareholders, or the authorized persons. This includes a person who has a conflict of interest that such person doesn’t have
the authority to approve in creating such list which reduces the risks that may occur in business.
In addition, Kasikorn Bank Public Company Limited, Krungthai Bank Public Company Limited, other banks who provide financial support for the loan become the auditors of transaction in accordance with the business plan.

3.2 Risk from Exercise of Warrants
On 2 March 2012, the company issued 279,999,581 units of the warrants to purchase ordinary shares. The exercise
period of such warrant is 3 years and the schedule to exercise the warrants is on 2 March 2015 in the exercise ratio: 1 unit of
warrant has the right to purchase 1 new ordinary share at the value of Baht 1 per share. In case all warrant holders exercise
the rights to purchase the new ordinary shares, this may have the effect on Diluted Earnings Per Share (Diluted EPS) causing
a share of profits declined 33.33 percent.

3.3 Risk of the Loan for developing the Solar Farms
The company and its subsidiaries have the total loan of THB 8,171.38 million which is the revolving loan of THB 1,926
million. In order that the company has pledged its property, the subsidiaries’ inverters, and shares of the company’s group
as part of a guarantee. Additionally, there is a collateral damage between its subsidiaries under terms of financial institutions
which offer floating rate loan mainly so that the effective interest rate is at 1.50-9.97 percent which is different according
to type of loans and each loan agreements. In accordance with term of payment, the company has to pay off the capital on a
monthly basis and to pay off the interest on a quarterly basis. Consequently, the company is vulnerable to the cash management to correspond with the obligation to repay the loan and interest. Notwithstanding, the stipulation for payment is clear,
so the company is able to plan ahead and has a cash flow which is from an income on the sales of electricity that can be expected. As a result, the company has been able to manage liquidity. Plus, the investment type in solar farms is to only invest
in the beginning. After the commercial operation, there are merely the maintenance and management expenses. Hence, the
company and its subsidiaries are able to use the cash flow to repay the loan and interest as it has planned.
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Management Structure
Directors sturcture consisted of 3 sets: Board of Director, Audit Committee and Recruitment and Remuneration
Comittee. The details are as follows:

1 Board of Diretors
As at 31 December 2012 The Company has the total of 9 Directors as listed below:

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name
Miss Wandee Khunchornyakong
Mr. Prasit  Ounvorawong *
Mr. Somsak Khunchornyakong
Mr. Kevin Gerald Parnell
Mr. Jirakom Padumanon
Mr.Withoon Manomaikul
Mr. Kiatichai Pongpanich
Mr. Wanchai Lawatanatrakul
Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan

Position
Chairman of the Board
Director
Director
Director
Director
Director
Chairman of the Audit Committee and Independent Director
Independent Director
Independent Director

Remark *Mr. Prasit  Ounvorawong had resigned on 11 January 2012.

Company’s authorized directors are as follows:
Miss Wandee Khunchornyakong jointly sign her name with Mr. Prasit Ounvorawong or Mr. Somsak Khunchornyakong,
a total of two persons and affix the Company’s seal.

Authority and Responsibility of the Board of Director
The Board of Director has the authority and responsibility to manage the Company to be in accordance with the
law, objectives and regulations of the Company as well as the shareholders’ meeting resolution with integrity, cautious and
to protect the Company’s interest.
The scope of authorities and responsibilities of the Board of Director can be summarized as follow:
1. Arrange shareholders’ meeting as annual ordinary meeting within 4 months commencing from the end of the
Company’s accounting period.
2. To arrange the Board of Director’s meeting at least every 3 months.
3. To compile the Company’s financial statements as at the end of accounting period. The financial statements
should be certified by the Company’s auditor and shall be proposed to the shareholders’ meeting for consideration
and approval.
4. The Board of Director may authorize any director(s) or other individual to take any acts on behalf of the Board
of Director, under the Board’s supervision or authorized the said person to have the authority and within the
period as the Board deems appropriate. The Board of Director may remove, change or alter the authority or
authorized person as sees appropriate. The Board of Director shall authorized the Executive Board to have the
authority in performing tasks with details of authorization in accordance with the Executive Board’s scope of
authority and responsibility. Although, such authorization shall not permit the Executive Board to consider and
approve any transactions that the Executive Board or persons may have conflicts, stakes or any other conflicts
of interst made with the Company or its subsidiaries.
5. Set the Company’s goals, guideline, policies, framework and budget; control and govern administration and
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management of the Executive Board to be in line with the assigned policies, except the following matters: the
Board of Director must be approved by the shareholders’ meeting before proceeding with matters as required
by law to received approval from the shareholders’ meeting, e.g. capital increase, capital decrease, issuance
of debentures, selling or transferring entire or significant part to other person or transactions related with
Company’s or its subsidiaries’ asset aquisition or deposition, amendment of the Memorandum of Association
or regulations. Moreover, the Board of Director are responsible for governing the Company to practices in
accordance with the laws regarding the Securities and Exchange of Thailand,  regulations of Stock Exchange of
Thailand such as proceeding with related transaction, purchasing or selling of significant assets in accordance
with the Stock Exchange of thailand regulations or other laws related to the Company’s business.
6. To review management structure, appoint Executive Board, Chairman of the Executive Board and other
committees as deem appropriate.
7. To continuously follow up operating performance to be in line with the framework and budget.
Furthermore, due to the fact that SPC is the subsidiary company which is the core in operating solar farm
business, the Board of Director then assigned Company’s directors and Executive to stand in the SPC director position to
control and closely follow up operating. The Company’s directors are as follow:

No.
1.
2.
3.

Name
Miss Wandee Khunchornyakong
Mr. Somsak Khunchornyakong
Mr. Kevin Gerald Parnell

Position
Managing Director
Director
Director

2 Audit Committee
As at 31 December 2011, The Company’s Audit Committee consisted of 3 independent directors:

No.
1.
2.
3.

Name
Mr. Kiatchai Pongpanich
Mr. Wanchai Lawatanatrakul
Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan

Position
Chairman of the Audit Committee and Independent Director
Audit Committee and Independent Director
Audit Committee and Independent Director *

Note *Knowledgeable in accounting and/or finance

All 3 of the Company’s Audit Committee are independent as defined by the terms of an independent committee:
1. Hold 1 percent of the total share with voting rights of the Company, its subsidiaries, associates or legal entity
that may be in conflict.
2. Shall not be employees, staff, consultant with monthly salary or regulator of the Company, main company,
subsidiaries, joint venture or legal entity that may be in conflict.
3. Are not individual with blood-related or registration under the law in terms of parents, spouse, brothers/sisters
and siblings including Executive siblings’ spouse, major shareholders, regulators or individual whom the Company
will propose to be the Executive or regulators of the Company or its subsidiaries
4. Have no business relations with the Company, main company, subsiriaries, joint venter or legal of entity that
may have conflict which may lead to cloud judgement.
5. Has no other quality that may cause restriction in commenting freely on Company’s operation.

Scope of Authority and Responsibilities of Audit Committee
The audit committee has the following authority and responsibilities
1. To review and ensure that the Company has correct and sufficient financial report.
2. To review and ensure that the Company has appropriate and effective internal control and internal audit and to
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consider the independent of internal audit sector as well as approve on the appoint, transfer, lay off the head
of internal audit or other divisions that are responsible for internal audit.
3. To review and ensure that the Comapny practices according to Securities and Exchange of Thailand laws,
regulations of Stock Exchange of Thailand and other laws related to the Company’s business.
4. Consider, select and propose to appoint independent individual to stand in the Company’s auditor and propose
remuneration ofr the said person, including attend a meeting at least once a year with the auditor and without
the presence of the management team.
5. Review related transactions or transaction that may have conflict of interest, to be inline with the laws and
regulations of Stock Exchange of  Thailand. This is to ensure that the aforementioned transactions are reasonable
and is for the Company’s highest interest.
6 Prepare audite committee reports by disclose in the Company’s annual report. The aforementioned reports  must
be signed by the Chairmand of the Audit Committee and must at least consists of the following information.
6.1. Opinion regarding correctness, completeness and reliable of the Company’s financial reports.
6.2. Opinion regarding adequacy of the Company’s internal control.
6.3. Opinion regarding practices in accordance to the Securities and Exchange of Thailand laws, Stock
Exchange of Thailand Regulations or laws that are related to the Company’s business.
6.4. Opinion regarding the appropriateness of auditors.
6.5. Opinion regarding transactions that may have conflict of interest.
6.6. The frequency of the audit committee mettings and the attendance of each audit committee members.
6.7. Overall opinion or notable points that the audit committee received from performing their duties in
accordance to the charter.
6.8. Other matters that shareholders and general investors should acknowledge under the scope of duties
and responsiblities that were assigned by the Board of Director.
7. Act on issues that were assigned by the Board of Director upon approval of the Audit Committee
Due to the fact that the Company and its subsidiaries hired J Pen Co., Ltd. which is classify as related parties
in accordance with the regulations of Securities and Exchange Commission of Thailand. Therefore, the Audit Committee
perform its duties in setting policies, ways of selecting, monitor and follow up the operation between the Company and its
subsidiaries with J Pen Co., Ltd. transparently and for the Company’s interest as well as regularly disclose performance to
the Securities and Exchange Commission and general public every quarter.

3 Recruitment and Remuneration Committee
As at 31 December 2012 The Company has 3 remuneration committee members, which are as follow:

No.
1.
2.
3.

Name
Mr. Wanchai Lawatanatrakul
Miss. Wandee Khunchornyakong
Mr. Somsak Khunchornyakong

Position
Chairman of Recruitment and Remuneration Committee
Recruitment and Remuneration Committee
Recruitment and Remuneration Committee

Scope of duties and responsibilities of recruitment and remuneration committee
The recruitment and remuneration committee has the following authorities:
1. Select and recruit individual that is suitable to be propose to the director with principles and transparent by
which the individual that was proposed must have knowledge, competence, independence, perform director’s
duties with carefulness, faithfulness, able to fully dedicate their time, have appropriate age, healthy and perfect
mind, able to attend directors’ meeting regularly and prepare oneself beforehand. This is also to consider from
other name list that shareholders suggested (if have).
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2. Prepare in advance the name list of suitable individuals to be directors and/or in the case where there’s vacant
in the director or chief executive officer position.
3. Asking for opinions from Board of Director and/or other committees to include in the consideration of recruiting
before propose to the committee or shareholders meeting depends upon case to consider and appoint.
4. Perform any other tasks that the committee assign that is related to recruitment of directors.
5. Evaluate performance of committee, subcommittee and chief executive officer according to the operating
performance of each year.
6. Consider remuneration for committee and subcommittee, which also includes monthly allowance, meeting
allowance, yearly bonus and other benefits, both monetary and non-monetary with principles or method and
structure that are fair and reasonable then propose to the shareholders meeting for approval.
7. Consider remuneration for the chief executive officer which includes wages, yearly bonus and other benefits,
both monetary and non-monetary with principles or method and structure that are fair and reasonable.
8. Reconsider remuneration for committee, subcommittee, chief executive officer by considering from performance
and Company’s operating performance as well as regulations in industry and top listed companies in Stock
Exchange of Thailand and scope of responsibilities.
9. Perform any other action that is assign by the committee.

4 Company Secretary
To be in comply with The Securities and Exchange Act B.E. 2535 (amendment) the Board of directors’ meeting
no. 15/2012 on 9 October 2012 has the resolution to appoint Ms. Prapatsorn Kuntawong as Company secretary, commencing
on 1 October 2012 onwards to be responsible and conduct the following:
1. Compile and store following documents
1.1. Directors; registration
1.2. Board meeting notices and minutes, committee’s meeting and anuual minutes
1.3. Shareholders’ meeting notices and minutes
1.4. Company’s documents that are related
2. Keep the report on interest reported by Directors or the Executive
3. Perform on other tasks assigned by the Securities and Exchange Commission announcement

5 Executives
Company’s Executives for the year 2012 consisted of 5 persons which are as follow:

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Name
Miss. Wandee Khunchornyakong
Mr. Somsak Khunchornyakong
Mr. Chaiwat Tungsuwanpanit
Mr. Pornchai Pornniwattanachai
Mr. Thamapon Supachanprapa

Position
Chief executive officer
Vice President Operations
Vice President Accounting and Finance (Act for)
Vice President Technology
Vice President Investment

Remark: Mr. Thamapon Supachanprapa resigned on 30 November 2012  casuing as at 31 December 2012  to have 4 Executives left.

Scope of duties and responsibilities of the Chief executive officer
Chief executive officer has the following authorities and responsibilities
1. Manage Company business and daily operation and administration in accordance with the buiness policies, plan
and strategies  that the Board of Director approved.
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2. Has the authority to approve in doing any transaction in Company’s gerenal business operating including compile
proposal in entering into procurement contract, with the amount of not more than 50 million baht for each
transaction or in accordance with the authorization regulations which the Board of Director had set periodically.
3. Assign duties and responsibilities in Company’s managing and operating to the management team and company’s
staff in line with the organization structure that the Board of Director had approved; to conform to the Company’s
laws and regulations.
4. Has the authorities to authorized a substituted agent and/or assigne other individual to perform one or many tasks
instead of the Chief Executive under the scope of authorities that the Chief Executive was assigned to and in accordance
with the regulations and laws. In authorizing a substitued agent, must be in accordance with the Company’s laws
and regulations, order or resolution of the Board of Director and/or what the Company had specified.
5 Have the authority to hire, appoint, transfer, lay-off and set salary for employees that are lower than the executives
position, along with appoint employer representative in the Company’s provident fund committee
6. Has the authority to instruct on the regulations, announcement and records regarding employees operations to
be in accordance with the company’s policies and to protect the company’s interest as well as maintain discipline
within the organization.
7. Perform duties on matters assigned by the Board of Director.
Regardless, the scope and operations of the chief executive officer is under the regulations of the board of directors
governance so as to be in line with the company’s policy set forth by the board and act within the laws and regulations of the
company. The chief executive officer must accept policies set forth by the board and act on them accordingly. As well as set up
annual reports of all operations to the board.

Recruitment for Directors and Executives
1 Recruiting Board of Director
The Company’s committee resolution of the committee meeting no. 16/ 20112 on 11 November 2012 is to increase
in scope of authority and duties of remuneration committee. The authorities and duties that increases are selecting individual
that will be propose as director. The qualification will be consider according to Securities and Exchange Commission rues and
regulation, knowledge, skills, experiences and number of times that will attend the meeting with the Board of director as well
as change the name from remuneration committee to Recruite and Remuneartion Committee.
In appointing Board of Director, must be approved by the shareholders’ meeting by considering from the majority
votes which is in accordance with the company’s regulation. The procedure are as follow:
1. Shareholders vote for each individual board member.
2. In voting for each board member, each shareholder have one vote per share.
3. The individual with the most votes respectively become director, depending on number of available director
positions or number of directors which was going to appointed at that period. In the case where there is a
tie, the decision is then made by the Chairman of the Board.
At every Ordinary Shareholders’ Meeting, at least one-third of the director must be replaced. If the number
of directors cannot be divided evenly into  one-third, then should divide into the closest number to one-third as possible. The
director that sits in the position for the longest period should resign first then the director that resign on that agenda may be
appointed back to sit in the position again.

2 Recruiting Audit Committee that are Independent
In accordance with section 8.3.1  
The recruitment and remuneration committee is responsible for recruiting audit committee, by which all the audit
committee members must be independent director. The qualifications are being indepence in accordance to the Securities and
Exchange Commission and the Company’s governance principles; at least 1 audit committee must have knowledge in accounting
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and/or finance to audit and governance company’s operations, including overseeing financial report, internal control recruiting
auditors and examine conflict of interest.

Executive Remuneration
1 Monetary Remuneration
Director Remuneration
The Board of Director remunerations are in the form of meeting allowance, travel expenses and monthly director
remuneration. The details of the total remuneration for each directors are as follow:
Unit: THB

Name

Director Remuneration for the year 2012

Miss Wandee Khunchornyakong
Mr.Prasit Ounvorawong
Mr. Chanchai Kultavarakorn
Mr. Somsak Khunchornyakong
Mr. Kiatichai Pongpanich
Dr. Art-ong Jumsai na Ayudhya
Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan
Mr. Jirakom Padumanon
Mr. Kevin Gerald Parnell
Mr. Withoon Manomaikul
Mr. Wanchai Lawatanatrakul
Total

320,000
377,000
50,000
245,000
1,048,334
379,463
878,333
422,000
377,000
293,333
569,194
7,207,658

In the year 2012, there are changes in the Board of Director to suit with the changes in company’s structure,
the details of changes in the Company’s committee are as follow:

Name
Mr. Chanchai Kultavarakorn
Dr. Art-ong Jumsai na Ayudhya
Mr. Withoon Manomaikul
Mr. Wanchai Lawatanatrakul

Position
Director
Audit Committee
Director
Audit Committee
and Independent

Resignation Date

Assume the Position Date

11  April 2012
11 May 2012
-

11  April 2012
11 May 2012

In the Company’s annual ordinary shareholders meeting for the year 2012 on 10 April 2012, the resolution was to
propose to the shareholders’ meeting to approve the remuneration for each directors committee, the details are as follow:
Board of Director
Remuneration for Audit Committe are divided into 2 parts: Directors’ Monthly Allowance and Meeting Allowance
The details are as follow:

		
		
Chairman of the Board
Director

Directors’ Monthly Allowance
(Only for Non Executive Director)

Meeting Allowance
(Only for Director who attend the meeting)

35,000 THB per Month
20,000 THB per Month

20,000 THB per Meeting
15,000 THB per Meeting
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Audit Committee
Remuneration for Audit Committe are divided into 2 parts: Directors’ Monthly Allowance and Meeting Allowance
The details are as follow:

		
Directors’ Monthly Allowance
			
Chairman of Audit Committee
Audit Committee

35,000 THB per Month
30,000 THB per Month

Meeting Allowance
(Only for Director who attend the meeting)
20,000 THB per Meeting
15,000 THB per Meeting

Recruitment and Remuneration Committee
Remuneration for recruitment committee consist of only meeting allowance, with details as follow:

		
		

Directors’ Monthly Allowance
(Only for Non Executive Director)

Meeting Allowance
(Only for Director who attend the meeting)

None
None

20,000 THB per Meeting
15,000 THB per Meeting

Chairman of Remuneration Committee
Remuneration Committee
Directors Bonus
Directors Bonus have the detail as follow:

Position

Bonus

Chairman of the Board and Chairman of Audit Committee
Executive Director and Managing Director
Director and Audit Committee

With the maximum rate of not over than 1,200,000 THB
With the maximum rate of not over than 1,000,000 THB
With the maximum rate of  not over than 800,000 THB

Bonus will not exceed 2% of the Company annual net profit and the remuneration committee is reponsible for
setting principles and allocate the mentioned bonuses.
SPCG put a halt in paying bonus to the committee for operating performance in the year 2012, ended on 31
December 2012.
Executives Remuneration
In the year 2012 the Company has a total of 5 executives, however, as at 31 December 2012, the Company has 4
Executives left (as the result from resignation of Mr. Thamapon Supachanprapa on 30 November 2012)
Therefore, the Company’s executive remuneration in 2011 and 2012 are at the total of 16.3 million baht and 6.1
million baht respectively.
Remuneration of SPC Executives
In 2012, the Company has 2 Executives, therefore in 2011 and 2012 the total executives remuneration are at 5.4
million baht and 6.8 million baht respectively. However, Mrs. Wandee Khunchornyakong who also holds the position of SPC’s
managing director did not at all receive any remuneration from SPC.

2 Other Remuneration
The company had established provident funds for its personals with American International Assurance Co.,Ltd. as
its fund manager. Ever since 2005, the Company’s personals will pay 3 percent of their monthly income while the company will
also pay 3% subsidy of monthly salary every month. Such benefit is also available to the company directors.
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Corporate Governance
One of the policy of the Board of Directors of the Company is to establish good corporate governance by establishing such policies into
5 categories in accordance with 2006 Stock Market’s good governance conduct for Listed company. The establishment of such policies
are based on actual possibilities while the company also uses good corporate governance as a guideline to develop company policies for a
more efficient and transparent management and operation. By doing so, the Company ensures the protection and enhance confidence to
the shareholders, investors, company personals and all other related parties. Policies for good corporate governance are as follow;

1 Category 1: Shareholder Rights
The Company specified its corporate governance policy by taking into account of shareholders rights in order to build confidence
and ensure that all shareholders receive fundamental rights which are; purchasing, selling and transferring of shares, receive dividends
from the company, receive efficient company’s information, attend shareholder meetings, the ability to freely express their opinions at
the shareholder meeting and participate in the company’s significant decision making. Regardless, every shareholder has voting rights
according to the number of shares hold, one vote per share. The shareholder meetings operates as follow;
1. Regularly disseminate important information necessary for shareholders through the Company Website and the news system
of the Stock Exchange of Thailand.
2. Arrange and send shareholder meeting notice, specifying the date time and place of the meeting as well as the meeting agenda
and related materials which includes; map of meeting address, detail of each shareholder meeting’s agenda, annual report,
authorization form as well as information on independent directors in order to provide shareholders with the option to authorize for
a representative/proxy to attend the meeting on their behalf. The shareholder meeting notice will contain details of the documents
that shareholder need to bring on the day of meeting as well as the company regulations on matters related to the shareholder
meeting. The Company will send the notice within the time frame under the law or announced regulations set forth.
3. Before the shareholder meeting, the Chairman of the Board will inform the amount/ proportion of shareholders attending the
meeting, including those that attend themselves and those that are authorized representatives. After which the chairman will
explain the procedures of voting and the counting of votes. The chairman will assign a director who will be in charge of vote
counts which of whom will include; independent officers, auditors and company personal to ensure transparency as well as
show vote results of every agenda in the meeting.
4. Give shareholders the opportunity to participate in the meeting by allowing shareholders to ask question or to comment on
doubtful issues before the voting takes place as well as summarize each shareholder meeting resolution. The relevant directors
and managing directors in charge of the topic presented in the meeting will also be present to give further information and
to answer shareholders inquiries.
5. The shareholders have the privilege to enter the meeting after the meeting has started and have the rights to vote on issues
that are in progress of considering and have not yet been concluded.
6. Arrange for directors to be present at every meeting so that shareholders can questions on related issues.
7. Operate with efficient manner for the growth and sustainability of the company to ensure that shareholders receive appropriate
return.

2 Category 2: Equal treatment for all shareholders
The company take into consideration every shareholder, big and small by promoting equal treatment and justice by operating as
follow;
1. Give shareholders the right to request for more meetings and nominate candidates to sit in the director position in the annual
ordinary shareholders meeting before the shareholder meeting notice is distributed. The process and deadline of which must
be reported in the Stock Market’s news system.
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2. Conduct the shareholder meeting according to the order that are stated in the shareholder meeting notice (without changing
items) while also prohibiting the adding of items other than what is reporting in the shareholder meeting notice.
3. Present information regarding independent directors as an option for shareholders to authorize proxy/ representative and
support the use of proxy forms that can determine voting direction.
4. Arrange ballot cards for each item so that shareholders can use in voting, especially for shareholder who votes against or refuse
to vote. This will enable shareholders to freely vote on each item and able to check the details at the end of the meeting
5. Give shareholders the opportunities to vote for directors individually.
6. Set guidelines to maintain Company’s confidential information in the Company’s business ethics as a guidelines for directors,
executives and employees in the organization to follow, in order to protect the Company.
7. Set guidelines for company directors, executives and personals on conflict of interest matters. Such guidelines should be in
the company’s business ethics, in order to protect the company’s best interest.

3 Category 3 The Roles of Stakeholders
In operating business of the Company, from shareholders, directors, executives, personals, creditors, customers, business partners,
competitors as well as communities, the nation and the world social order all of which have different need and different benefit,
therefore in treating each stakeholders policies that are in conform with the need must be specified.
1. The company divides stakeholders into groups, which are; major shareholders, minor shareholders and investors, institutions,
creditors, customers, trading partners and subsidiaries/ joint venture,  communities and societies. In each of the groups the
company must establish communication channel and response adequately to the need from the Company for each group.
2. Towards its customers and partners, the company sets prices at a reasonable rate and operates its business appropriately
and neutrally, but setting the company’s interest as priority and not exploit its business partners unnecessarily.
3. Towards its employees and personals, the company takes into account their welfare and not take advantage in employment
contract. Set appropriate remuneration suitable with the skills to encourage work incentives. Offer training, and good
environment by setting up safety standards, build work discipline and receive thorough care.
4. The company  has social responsibilities, supports, assist and establish community and society benefits as a whole. Framework
in conserving the environment and safety, especially environmental effects caused by the Company business. The Company
also has compensation plan for accident and sustainably solving plan. This is to reciprocate to the public for considering the
Company as being one with the society in environment area.

4 Category 4: Disclosure of Information and Transparency
The company must disclose significant information correctly and accurately for stakeholders help with decision making process and
build up investor confidence by showing intrigity as well as accountability. The company therefore gives high importance in disclosure
of company information and increase channel to be able to continuously give information.
1. The company’s board of director is responsible for disclosure of information both in the areas of financial statement and in
other areas that are significant and up to date so that shareholders and stakeholders received information evenly under the
company’s rules and regulations. The company has compiled and developed its website to be complete, constantly, quickly
and up to date to ensures that shareholders can search for more information to enhance their consideration as well as
conveniently, quickly and efficiently able to contact departments that are responsible in giving information.
2. The company’s information is regularly done in a thorough, clear, accurate and transparent way by using concise and easy
to understand language.
3. It is specifies that directors and executives must disclose information about their and their related parties interest in the
case where the interest are related to the Company.
4. Disclose roles and responsibilities of the committee and sub-committee as well as frequency of meetings and the total amount
of meeting attendance of each director in the company annual report.
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5. Set up a public relations department, responsible for regularly distributing information on operations and Company’s
performance that are beneficial to shareholders, investors, personals, related parties and the general public as well as able
to efficiently eliminate misunderstandings. The company should also set up an investors relations division to coordinate
between investors, institutions, creditors, business partners, securities analysts and shareholders in providing information
on operations and the company’s investment through a convenient, fast and accessible channels.
6. The board of directors should disclose the company’s financial statement and accounting auditing report as well as the
executive boards annual report to be propose to the annual shareholders meeting for approval.
7. In the annual report, the board of directors must provide a brief summary and easy to understand of the company status
and company trend. As well as report on the responsibilities of themselves on conducting the financial report, which must
be presented together with the audit committee’s report, and management report that is necessary for various analysis.
8. Committee and executive, under the definition of the company’s relevant laws must provide changes toward company securities
in accordance with the securities and exchange commission regulations.

5 Category 5: Directors Responsibilities
1. Committee Structure
The Company’s Board of Directors consist of knowledgeable individuals who are the key players in setting company policies.
Together with executive officers, who are responsible for the planning and execution of the Company’s long and short term
operations as well as financial policies, risk management and the overall image of the Company. Additionally they play a
crucial role on the governance and evaluating the Company’s operating performance as well as to freely evaluate the executive
officers performance to be inline with the plan that was set freely.
Currently there are 9 members of board of director, 6 of which are executive directors and the other 3 are independent
directors that are not executive and with no relations to major shareholders and is not a director or executives of the major shareholder
or not the executive or representatives of shareholders or major shareholders.

2. Sub-Committees
The Board of Directors appoints various sub-committees in order to build shareholders confidence that the Company operates
and screen with carefulness such as audit committee, remuneration committee and executive director to perform on specific issues
and propose to the board of director for consideration or to acknowledge
2.1 The Audit Committee consists of three members of the independent directors of the Company. The Committee must,
at all times, consist of at least one out of three or at least 3 independent directors. The qualities of the independent director must
follow the law regulated under the Securities and Exchange Commission which are as follow;
(1) Holding shares not exceeding 1 percent of the total number of shares with all voting rights of the Company, main
company, its subsidiaries, affiliations or entities that may be in conflict
(2) Is not an employee, staff, consultant that receive monthly salary or Company authority of the main company,
its subsidiaries, affiliations or entities that may be in conflict.
(3) Not an immediate family or is recognized under law as such. Those include; parents, partners, siblings, children as
well as those who have immediate relations with executives, major shareholders, authoritative figures or potential
individual that will be nominated as executive or authoritative figure in the Company or its subsidiaries.
(4) Have no relations with the Company’s business, Main company, its subsidiaries, affiliations or parties that may
have conflicts which may lead to clouded judgments
(5) Does not hold any other quality that restrict from giving opinion freely regarding company operations.
All in all, the Audit Committee is responsible for reviewing the financial statements are correct and disclose information sufficiently
by coordinating with external auditors and relevant executives as well as review the Company’s internal control, internal audit and Risk-Management
to be concise, appropriate and effective. BK IC & AC is the Company’s, the Company’s internal auditor who reports directly to the audit committee.
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2.2 Recruitment and remuneration committee   comprised of 3 board of directors, who are in charge of evaluating
performance of committees, sub-committee, managing directors based on operating performance of each year. This also include
consideration on remuneration of committees, sub-committee and chief executive officer under the principles or method and structure
that are fair and reasonable.
2.3 The President will present to the Board of Directors propositions to appoint certain directors of the Company to act in
the sub-committee as well. While the board of directors will take into consideration the duties of sub-committee, laws and contracts
as well as experience and qualification of each directors. The appointment of each sub-committee member must be approved by the
Board of director.

3. Scope of duties and responsibilities of the Board of Directors.
The Board of Directors are responsible for managing the company to be in line with the company’s law, objectives and regulation,
along with  the shareholder meeting resolutions that are approved under the law, integrity and carefully protecting Company’s interest.
The significant scope of duties and responsibilities of directors are as follow:
3.1 Governance the company in accordance with the laws of Securities and The Stock Exchange of Thailand, the regulations
of the Stock Exchange of Thailand For example; Interrelated-Party Transactions and Trading of Assets under the regulations of the
Stock Exchange of Thailand and laws that are related with the Company’s business
3.2 Set goals, strategy, policies, framework and company budget. Oversee and manage operations of executive directors to
be in conform with the policies assigned, unless in issues that must be approved by the shareholders. Such issues include the increasing
and decreasing of capital, the issuing of debenture, selling and transferring of business as a whole or partly to other parties or buying or
transferring of other company business into the Company as well as the amendment of Memorandum of Association or Regulations etc.
3.3 Evaluate the management structure, appoint executives director and, chief executive officers and other directors
committee as appropriate.
3.4 Consistently Follow operations and  ensure that operations are in line with set goals and budgets.
3.5 Set up annual shareholder meetings within 4 months of the last date of company’s accounting period
3.6 Set up company balance sheet and earnings statement at the end of each accounting period of which must be approved
by the auditor to be presented to the shareholders for consideration and approval.
3.7 The board must not own or participate in the same type of business and is the company’s competitors or enters into
partnership in ordinary partnership or general partnership, holds responsibilities in the limited partnership, holding director position
in the private company or other companies that are in the same business and is the company’s competitors; whether for personal gain
or others benefit except the director had informed to shareholders before the appoint of director resolution.
3.8 The board must immediately report any direct or indirect of interest in the contracts that the Company established,
or make changes in their Company’s or affiliated companies’ share holdings and ownerships.

4. Board of Directors Meeting
Regularly attending the board of directors meeting of the Company is considered the board of director main duty. In order to
note, and jointly decide on business operations. The meeting should be held at least once every 3 months and must be clearly planned and
set in advance. Special meetings can also take place in addition to the general meetings to decide on possible pressing issues at hand.
The meeting schedule and meeting agenda at the board of directors meeting are jointly set by the board of director and
executive. While giving the opportunity for members to request issues to be discussed and reviewed in the meeting. Before each
meetings, meeting agendas must be distributed to each member to be informed and ready at the meeting.
During the evaluation process the chairman of the board of director will offer each director to freely express their opinions.
During the voting process, each members has one vote while the director who is directly related to that issue will not get a voting
rights. The voting is determined by majority votes. In an event of a tie, the chairman of the board will have a decision vote.
The executive officers are present in the board of directors meeting to give useful information and directly acknowledge
policies and mandates in order to efficiently bring into practices.
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At the end of each meeting, the company secretary is responsible for compiling meeting minutes and summaries for approval
by the board of directors at the next meeting after which the chairman of the board will sign for approval. The board member can also
give opinions, request for modification and add minutes for a more detailed and accurate report.
In 2012, the board of director and sub-committees that the board of director had appointed held meetings that are appropriate
with nature of business and tasks that were assigned.
3 The Board of Director has 16 meetings
3 Audit Committee has  13 meetings
3 Recruitment and Remuneration Committee has   2 meetings
		 Statistic of the Board of Directors meeting attendance in 2012

Name
Position
Board of
Audit
			
Director
Committee
					
Miss Wandee Khunchornyakong
Mr. Prasit Ounvorawong
Mr. Chanchai Kultavarakorn
Mr. Somsak Khunchornyakong
Mr. Jirakom Padumanon
Mr. Kevin Gerald Parnell
Mr. Withoon Manomaikul
Mr. Kiatichai Pongpanich
Dr. Art-ong Jumsai na Ayudhya
Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan
Mr. Wanchai Lawatanatrakul

Chairman of the Board
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Chairman of Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee

16/16
15/16
5/16*
16/16
16/16
12/16
9/16*
16/16
9/16*
16/16
6/16*

13/13
6/13*
12/13
7/13*

Recruitment and
Remuneration
Committee
2/2
2/2
2/2
-

* In 2012, ended on 31 December 2012, there are 16 director meetings in total. Where in between, there are changed in the board of director to
meet the changes in business structure. The details changes made can be found in section 2 clause 8.4.1

5. Remuneration
The company’s paid appropriate remuneration to the board of directors and executives, at which the remunerations were
proposed to the shareholder meeting for approval. The rate of remuneration had been considered and compared with the directors’
remuneration in the same group of industry. As for the executives remuneration rate, the board of directors set the rate for each
executive by considering from duties, responsibility and performance as well as the Company’s operating performance .
In addition to general remuneration the company also give annual bonuses for directors under the shareholders approval
and paid to executives according to their performances and operating performance of each business. Such remuneration standards
conducted by the company is in conform with each personals performance and reflects the true operating performance.

6. Development of Directors and Executive
The board of directors promotes and facilitates on the training and giving knowledge to individual or parties who are related
in Company’s corporate governance such as directors, audit committee and executives, etc. this is to continuously improve performance
such as participating in the training programs of Thai Institute of Directors, attend meeting, seminar and train to exchange opinions,
knowledge and experience that are beneficial in development for directors and executives.
Once every new director is appointed, the company will provide him/her with relevant and crucial information on the duties and
responsibilities new director. Including introductions to the Company’s nature of business and its operations to the new directors.

7. Committee Self-Assessment
The board of directors will conduct Self-Assessment on a yearly basis. By beginning to develop committee and executives
evaluation system to become more International Standard. This is to reflects and connect between performance and Company’s operating
performance

281

ANNUAL REPORT 2012  [ SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED ]

8. Board of Directors Selection Criteria
The board of directors or director, one or the other may nominate individual to be elect for board of director. The board
of director will nominate the mentioned individual to shareholder meeting to consider and appoint, the remuneration committee will
check and review the nominees qualification before presenting to shareholders then shareholders will recruit to be in conform with the
obligation that the Company or main shareholders have with the nominees as well as take into consideration on the existing contracts
between the Company and  shareholders.
In some case, might need to select director that is related to shareholders which has interest with significant imply in the
Company, due to the fact that it is the commitment according to the agreement that the said shareholder must have a representative
in the board of directors. However, apart from the mentioned case individual that was nominated as board of director will be elect by
considering from the following qualification:
In some instances, a board member must be selected according to his/her relevance towards the company, having efficient
risks because of existing contracts which states that such shareholders must be represented in the board of directors. In addition, the
selection criteria for the board of directors are as follow;
3 Experience
3 Education
3 Integrity
3 Overview understanding the of this type of industry

9. The number of other company that the board of directors are allowed to participate in
The company’s board of directors may also be a board member in other companies. However, by holding director positions
in other companies, must not diminish the board members ability to work at his/her fullest potential. Moreover, the Company also has
policies in purveying directors and executives to act as a director and executives in its subsidiaries and joint venture to closely follow
up the operation.

Governance in using Internal Information
The Company has policies and means in inspecting directors and executives in utilizing Company’s internal information, which had
not yet been disclosed to the public, for their personal gain in purchasing and selling securities. Such policies are as follow:
1. The Company categorize stakeholders into groups, i.e. minor shareholders, major shareholders and investors, institution,
account payable, customers, associates and subsidiaries/ joint venture and community and society; for the purpose that in each
aforementioned group the Company must arrange communication channel and meet the Company’s requirement sufficiently.
2. Prohibiting Company’s directors, executives and employees to disclose Company’s significant internal information or use for
personal gain.
3. Company’s directors, executives and employees should avoid using internal information for personal gain in buying or selling
Company’s shares or release internal information to others for their benefits in buying or selling Compnay’s shares.
4. Company’s directors, executives and employees should avoid and stop buying and selling Company’s securities at least 1
month before the releasing of the Company’s financial statements and other significant information to the public and should
wait at least 24 – 48 hours after the diclosure of information to the public before buying or selling Company’s shares.
5. The Company provides knowledge and understanding to directors and executives regarding tasks on reporting company assets
relevant punishments in accordance with the Public Limited Company’s Act B.E.2535 (with additional amendments) and
the Securities and Exchange Act B.E.2535 (with additional amendments). The duties on reporting on stakes by the directors
and executives and prohibitions on using significant internal information for the buying and selling of shares. As well as
punishments according to the Public Limited Company Act.
6. The executives and Company’s staff must sign their name in the contract to keep information as confidential, to prevent
executives and staff that can access significant information from using such information as personal gain and may cause
damage to the Company.
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Auditor’s Report
To the Shareholders and the Board of Directors of SPCG Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated and company financial statements of SPCG Public Company Limited
and its subsidiaries and of SPCG Public Company Limited, which comprise the consolidated and company statements of
financial position as at 31 December 2012, and the related consolidated and company statements of comprehensive income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for year then ended, and a summary of significant accounting policies and
other notes.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit
in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan
and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material
misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit
opinion.

Opinion

In my opinion, the consolidated and company financial statements of SPCG Public Company Limited and its subsidiaries
and of SPCG Public Company Limited referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated and company
financial position as at 31 December 2012, and its consolidated and company results of operations and its cash flows for the
year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Other Matter

The consolidated and company financial statements for the year ended 31 December 2011 (before adjusted) of
SPCG Public Company Limited and its subsidiaries and of SPCG Public Company Limited, respectively, were audited by the
other auditor, whose report dated 20 February 2012, expressed an unqualified opinion on those statements with additional
paragraph mentioning that the Group applied the new and amendments financial reporting standards issued by the Federation
of Accounting Professions, which are effective for accounting periods beginning on or after 1 January 2011.

Unakorn Phruithithada

Certified Public Accountant (Thailand) No. 3257
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
Bangkok
25 February 2013
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กิจกรรมเพื่อสังคม

SPCG Social Responsibilities
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมจะเดินเคียงข้าง
ไปกับชุมชนและสังคมทั้งในระดับประเทศและเวทีนานาชาติ เพื่อ
หลอมรวมพลั ง กั น สร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งานให้ ยั่ ง ยืน โดย
บริษัทมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภารกิจทางสังคมเพื่อเผยแพร่
ความรู้และแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่าง
ต่อเนื่องในหลายเวที ก่อเกิดประโยชน์โดยรวมต่อสาธารณะ นำมา
ซึ่งความสำเร็จขององค์กร 
รางวัลแห่งความสำเร็จ
นางสาววั น ดี กุ ญ ชรยาคง ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำกั ด (มหาชน)
“SPCG” ขึ้ น รั บ รางวั ล จาก นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ นวั ต ร นายก
รัฐมนตรี ในโอกาสที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่าเพาเวอร์
(โคราช 1) จำกัด (KR1) ในเครือ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะรางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงาน
หมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (On-Grid) จากการประกวด
Thailand Energy Awards 2012 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้
คอนเซ็พท์ “สุดยอดรางวัล ด้านพลังงานไทยระดับสากล” ซึ่งมี   
ผู้ส่งผลงานสูงถึง 248 โครงการ

SPCG Public Company Limited is ready to walk
alongside with the communities and societies both in national
and international forum to unite the power together to build
sustainable power security. The Company has the opportunities
to participate in social responsibilities to continuously disseminate
knowledge and guideline on solar farm develoopment in several
forum, creating benefits generally to the public, leading to
organization’s success.

SPCG Awards

เป็นงานระดับประเทศที่จัดต่อเนื่องกันมา 13 ปี เพื่อส่ง
เสริ ม ให้ เ กิ ด การตื่ น ตั ว ในการลดการใช้ พ ลั ง งานและอนุ รั ก ษ์
พลังงาน พร้อมผลักดันให้มีการปฏิรูปแบบการประหยัดพลังงาน
และพลังงานทดแทนที่สะอาดและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
คนไทยมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนและช่วยลดวิกฤตการณ์โลกร้อน
ควบคู่กัน ตลอดจนเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องเชิดชู
เกี ย รติ แ ก่ ผู้ ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและพั ฒ นา
พลังงานทดแทน อีกทั้งถือเป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านการอนุรักษ์
พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 

Miiss Wandee Khunchornyakong, Chairman of the board
and Chief Executive Officer of SPCG Public Company Limited
“SPCG” received the award from Ms. Yingluck Shinawatra,
the preseident, on the occation that the Managing Director
of Solar Power (Korat1) Company Limited (KR1) under SPCG
Public Company Limited won the On-grid Connected Renewable
Energy Outstanding Awards from Thailand Energy Awards 2012
competition, organized by Department of Alternative Energy
Development and Efficiency, Ministry of Energy under the concept
“Highest Award in Thai Energy at International Level ”. There were
248 projects that were handed in.
With the Country level, Thailand Energy Awards 2012
has been organized continously for 13 years, to promote alertness
in using less energy and energy efficiency as well as push forward
to innovate energy saving and renewable energy that is clean and
environmental friendly. This is for Thai people to have sustainable
power and to help global warming crisis simultaneously. Along
with showing appreciation and applaud to those with outstanding
work in energy efficiency and develop renewable energy as
well as regards as good example in a concrete form of energy
efficiency.

SPCG ในเวทีนานาชาติ

SPCG International Forum

SPCG ได้รับเชิญให้ร่วมงาน Asia Future Energy
Forum (AFEF) & Exhibition และ PV ASIA PACIFIC EXPO
ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2555 ซึ่งทั้งสองงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Singapore International Energy week 2012 (SIEW)

SPCG was invited to join Asia Future Energy Forum
(AFEF) & Exhibition as well as PV ASIA PACIFIC EXPO between
21-24 October 2012, both the Forum and Exhibition were part
of Singapore International Energy week 2012 (SIEW), the topics
related to Singapore’s world level energy and people from around

งาน Thailand Energy Awards 2012
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งานประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การแสดงนิทรรศการในหัวข้อ
เกี่ยวกับพลังงานระดับชาติของประเทศสิงคโปร์ และ มีผู้ร่วมงาน
จากประเทศต่างๆทั่วโลก ในงานจะประกอบด้วยการประชุม การ
สัมมนา การเสวนา การออกบูธแสดงสินค้าไฮเทคโนโลยี่ รวมทั้ง
นิทรรศการแสดงนวัตกรรมระดับสูงด้านพลังงานต่างๆ ตลอด
สัปดาห์ของการจัดงาน
SPCG ร่วมเสวนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งพบว่ากว่าร้อยละ 60 ของความต้องการ
พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นมาจากการนําเข้า โดยมีสัดส่วนการนํา
เข้าน้ำมันสูงถึงร้อยละ 80 และยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก เพราะไม่
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ทันกับความ
ต้องการใช้งาน การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะช่วยลด
การพึ่งพาและการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น ทั้งยัง
ช่วยกระจายความเสีย่ งในการจัดหาเชือ้ เพลิงเพือ่ การผลิตไฟฟ้าอีกทาง
World Islamic Economic Forum
นางสาววั น ดี กุ ญ ชรยาคง ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับ
เชิ ญ ร่ ว มเข้ า ร่ ว มเสวนาใน หั ว ข้ อ “CEO Panel Women
Entrepreneurs: Catalyst for change” ในงาน World
Islamic Economic Forum (WIFE) ครั้งที่ 8 ที่เมืองโยโฮบารูห์
ประเทศมาเลเซีย และในการนี้ HRH Raja Zarith Sofiah Binti
Almarhum Sultan Idris Shah มเหสีของ สุลต่านแห่งยะโฮร์
ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและแนว
ความคิดในการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงต่อ นางสาววันดี
กุญชรยาคง พร้อมทรงรับทราบถึงธุรกิจของ SPCG
ภาระของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) นำโดย
“นางสาววันดี กุญชรยาคง” ประธานกรรมการและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ จะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อปลุกจิตสำนึก
คนไทยและทั่วโลกให้ตระหนักรู้เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนาโรง
ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ หรื อ โซล่ า ฟาร์ ม ซึ่ ง เป็ น พลั ง งาน
หมุนเวียนแบบสะอาดไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยโลกร้อนด้วยการขายคาร์บอนเครดิต
ได้ด้วย
เปิดศูนย์เรียนรู้โซล่า ฟาร์ม โคราช 1
คืนกำไรคืนความรู้สู่สังคมพลังงานยั่งยืน
ตลอดปี 2555 “ศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ซล่ า ฟาร์ ม ” (Solar
Education Farm Center) ของ บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำกั ด
(มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ
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the world had joined the EXPO. the EXPO programs consisted
of academic meeting, seminar, booths showing hightechnology
including exhibition on advance innovation in energies for the
whole week.

SPCG associate in finding ways to solve problems
and support the producing of electricity from
solar power of Thailand.
Thailand has mainly been depending on import energy
from other countries with the proportion of 60 percent of the
preliminary need in commercial energy and the proportion is
increasing up to 80 percent, which has the tendency to increase
higher. This is due to the fact that Thailand was not able to increase
the capacity in producing petroleum in time with the demand.
To earnestly develop alternative energy will help Thailand to
rely less on other countries and reduce import of fuel and other
kind of energy as well as help disperse risk in procuring fuel to
produce electricity.

World Islamic Economic Forum
Ms. Wandee Khunchornyakong, Chairman of the Board
and Chief Executive Officer of SPCG Company Limited was invited
to participate in associate on the topic “CEO Panel Women
Entrepreneurs: Catalyst for change” in World Islamic Economic
Forum (WIFE) 8th at Yahobaru , Malaysia and this trip HRH Raja
Zarith Sofiah Binti Almarhum Sultan Idris Shah, Queen of Sultan
of Yaho kindly provide lunch and share ideas in being the leader of
changes to Ms. Wandee Khunchomyakong as well as acknowledge
SPCG business.
SPCG Company Limited responsibilities leads by Ms.
Wandee Khunchornyakong, Chairman of the Board and Chief
Executive Officer will continue to move forward to awake
consciousness to Thai people and people around the world into
realization to participate in developing solar power plant or Solar
Farm. Which is the clean renewable energy, not wasting natural
resourcs, environmental friendly and able to help with the global
warming by selling carbon credit.

Return Profit, Return knowledge to the society
with sustainable energy
The whole year of 2012, “Solar Education Farm Center”
of SPCG Public Company Limited which is located in the Solar
Power Plant project or Solar Farm Korat 1, Don Chomphu Sub
District, Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province. The
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โซล่าฟาร์ม โคราช 1 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสู ง จังหวัด
นครราชสีมา ทางศูนย์ได้รับเกียรติจากบุคคลทุกระดับทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมตลอดทั้งปีกว่า 2,000 คน
ทาง บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำกั ด (มหาชน) มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โซล่าฟาร์มขึ้นมา เพื่อให้สร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของโซล่าฟาร์ม รวมไป
ถึงการมีส่วนร่วมช่วยรัฐบาลและกระทรวงพลังงานส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ภายในศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม ตั้งอยู่ในอาคาร ประกอบ
ด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บริเวณชั้นล่างของอาคาร จัดเป็น
นิทรรศการแสดงถาวรเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครบ
วงจร ส่วนที่ 2 บริเวณชั้นสองของอาคาร เปิดเป็นห้องประชุม
สัมมนา ให้กับผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมได้รับรู้รายละเอียดที่ถูกต้องถึง
งานพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบสะอาด เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบพื้นที่โซล่าฟาร์มทุกแห่ง 
ช่วงปี 2555 ทางศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม ได้รับเกียรติ
จากบุคคลสำคัญระดับประเทศเข้าไปเยี่ยมชม เริ่มจาก นายชวรัตน์
ชาญวีรกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำคณะ
เข้าไปศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์มและโครงการโซล่าฟาร์ม โคราช 1
สร้างขวัญและกำลังใจให้บริษัท และ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง
ชุมชนท้องถิ่นรอบพื้นที่ หันมาตื่นตัวให้ความสนใจใช้ประโยชน์จาก
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ โ ซล่ า ฟาร์ ม และ สนใจเรี ย นรู้ ถึ ง แนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ต่อมานายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชม
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากกระทรวงพลังงานประกาศนโยบายส่งเสริม
การพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งรวมถึงพลังงานแสง
อาทิตย์ ต่อเนื่องกันตลอด 20 ปีข้างหน้า ตามแผนพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศระหว่างปี 2553-2573 
โดยมีโครงการของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นผู้นำพัฒนาการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิง
พาณิชย์รายแรกของประเทศไทย และ เป็นผู้นำโซล่าฟาร์มภูมิภาค
อาเซียน ได้ดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศจำนวน 36 โครงการ โดยทำ
สัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทั้งหมด
36 โครงการ 
สำหรั บ คณะของผู้ เ ข้ า เยี่ ย มชมศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ซล่ า ฟาร์ ม
และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 1 ตลอดปีที่ผ่านมา ได้
รับเกียรติอย่างสูงจากทั้งนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา
แถวหน้าของประเทศ นักเรียน เยาวชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Center was honored with more than 2,000 people from all level
both Thais and Foreigners to pay visit to the Solar Farm and the
Education Center.
SPCG Public Company Limited engrossed in developing
Solar Education Farm Center to give knowledge and correct
understanding, regarding the process of Solar Farm operation
including participate in helping the government and Ministry
of Energy to promote a sustainable energy and environment
conservation.
Solar Education Farm Center is located in the building
and comprised of 2 sections, the first section is on the ground
floor with permanent exhibition about fully integrated solar power
plant. Section 2 is on second floor of the building, where there are
rooms for meeting and seminar for visitors to learn the correct
details about development of renewable energy power plant that
are clean and environmental friendly as well as benefit to the
communities around Solar Farm area.
In 2012, It was an honered for Solar Education Farm
Center to be visited by significant individuals of the nation such
as Mr. Chaowarat Chanweerakul, Former Minister of Interior, who
leads his crew to visit Solar Education Farm Center and Solar Farm
Project Korat 1, giving morale support to the Company and public
sectors including local communities around the area to become
alert and interested in utilizing the Solar Education Farm Center as
well as interested in ways to conserve energy and environment.
Later, Mr.Arak chonlatanon, which at that time was holding the
position of the Minister of Energy, along with his group pay visit to
the Solar Farm as well. Due to the fact that Ministry of Energy had
announced the policies to continuously support the development of
Renewable energy power plant which includes solar power for the
next 20 years in accordance with the development in generating
electricity of the country plan, between year 2010 – 2030.
SPCG Public Company Limited, the leader in development
of investment on solar power plant projects, where there are 36
projects all over the country. SPCG has entered into contracts on
distributing electricity to Provincial Electricity Authority with the
total of 36 projects.
In the previous year, Solar Education Farm Center and
Solar Power Plant Korat 1 had received honored from group of
visitors, college students, students, Country’s leading Institute,
youth, public sectors and private both domestic and international
from visiting the Education Center and the Plant.
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รายงานประจํ า ปี 2555 [ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) ]

โดยเฉพาะคณะของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) นำคณะผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจ
เข้าไปศึกษาดูงานการพัฒนาโซล่าฟาร์ม ต้นแบบของประเทศ ทีม
บริ ห ารจากกรมอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
(พพ.) ที ม ผู้ บ ริ ห ารของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (ฝ่ า ยนโยบาย
เศรษฐกิจพลังงาน) ล้วนเป็นหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
แห่งนี้ 
ในขณะที่ ส ถาบั น การเงิ น ชั้ น นำของประเทศในกลุ่ ม ที่
ให้การสนับสนุนโซล่าฟาร์มของบริษัทอย่าง ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (มหาชน) ธนาคาร
ไอซีบีซี จำกัด (มหาชน) ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ตรงในการ
เดินทางไปเข้าศึกษากระบวนการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์และ
ศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม
นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี บ ริ ษั ท ขนาดใหญ่ ร ะดั บ แถวหน้ า ของ
ประเทศ ได้แก่ กลุ่มบริษัทเอสซีจี ซึ่งเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตปูนซิเมนต์และปิโตรเคมี ในฐานะนักลงทุนรายใหญ่ของ
อุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นทุกปี ได้
มีโอกาสเข้ามาดูงานในโซล่าฟาร์มด้วยเช่นกัน 
สำหรั บ สถาบั น การศึ ก ษาให้ ค วามสนใจกั บ โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์การเรียนรู้โซล่าฟาร์มมากเป็นอันดับ
ต้นๆ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยหลักๆ ในแถบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกือบทุกแห่งแสดงความสนใจและทำ
จดหมายขอเข้าชมโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี
รวมถึงหน่วยงานทางการทหาร และหน่วยราชการสำคัญๆ
เข้าเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลา
ขณะเดียวกันก็มีทีมชั้นนำจากต่างประเทศเข้าไปเยี่ยมชม
อาทิ บริษัท เคียวเซร่า จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กระทรวงการคลัง
ประเทศอินโดนีเซีย
อย่ า งไรก็ ต ามศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ โ ซล่ า ฟาร์ ม ของ บริ ษั ท 

เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดประตูต้อนรับบุคคลทุกระดับ
ต่อไป โดยมีทีมงานที่เข้มแข็งและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และข้อมูล
รายละเอียดอย่างเต็มที่กับผู้เข้าชมทุกกลุ่มเป็นอย่างดี  
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Especially, the Board of Investment who leads the group
of enterpreneurs which are companies that operates business to
have a study tour on development of solar farm, the prototype
of the country. Executive Team from Department of Alternative
Energy Development and Efficiency, Executive Team from
Provincial Electricity Authority (Department of Energy Economic
Policies ) all of which were sectors that visited the Education
Center.
While the leading financial institution of the country that
supported Company’s Solar Farm such as Kasikorn Bank Public
Company Limited, Bank of Ayudhya Public Company Limited,
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company
Limited, all of which also have direct experienced in learning the
process related to solar power plant and Solar Education Farm
Center.
Moreover, there are large company that is in the
front line of the country that visited the Solar Farm such as
SCG Company who is the leader in industrial sector of cement
and petrochemical manufacture, at which is the major investor
in industrial that need to utilize higher electricity power each
year.
Several Institutes are interested in solar farm and
Solar Education Farm Center such as King Mongkut’s University
of Technology Thonburi, Kasetsart University, Rajamangala
University of Technology Lanna, Vongchavalitkul University and
other main Universities in northeast region province. Most of the
institutes show interest and continuously hand in letter of request
in visiting the projects every year.
This also Includes military departments and divisions
and significant public sectors that regularly visit our solar farm.
Meanwhile, there are visitors from international leading team
such as Kyocera Co., Ltd. (Japan) and Ministry of Finance from
Indonesia who also pays visit to the Solar Farm as well.
However, Solar Education Farm Center of SPCG Public
Company Limited is ready to welcome all level of people. We
have working crew that are vigorous and experts in solar farm
development and ready to perform their duties to the utmost in
sharing the knowledge and details to visitors.
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