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วนัที ่26 มนีาคม 2555 
 

เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 
 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สาํหรบัวาระที ่1. สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2554  
  2. สาํหรบัวาระที ่2-3. CD-ROM รายงานประจาํปี 2554 

3. สาํหรบัวาระที ่5. ประวตักิรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
4. สาํหรบัวาระที ่8. สารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์
5. สาํหรบัวาระที ่8. รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
6. เอกสารแนบทา้ยหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
7. แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข (สาํหรบัแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัฯ www.spcg.co.th) 
8. แผนทีส่ถานทีป่ระชุม 

 

บรษิทั เอสพซีีจ ีจํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัองัคารที่ 10 
เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งวาสนา 6-7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 
9 หว้ยขวาง กรงุเทพฯ โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 2/2554 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2554 โดย
รายงานการประชุมดงักลา่วเป็นไปตามสาํเนาตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมน้ี 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรรบัทราบรายงานการประชุมดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดปรากฏในสิง่ที่
สง่มาดว้ย 1 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 โดยรายงาน
ผลการดาํเนินงานดงักลา่วเป็นไปตามสาํเนาตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมน้ี 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2554 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชแีล้วโดยมรีายละเอียดเป็นไปตามสําเนาตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมา
พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมน้ี 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 
ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและแสดงความเหน็จากผูส้อบบญัชแีลว้ 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ดว้ยบรษิทั SPCG ไดเ้ขา้ทาํการควบรวมกจิการกบับรษิทั โซล่า เพาเวอร ์จาํกดั แลว้
เสรจ็ เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2554 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกจิในดา้นการพฒันาโครงการโซล่าฟารม์จาํนวน 34 
แห่งใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2556 บรษิทัฯ ตอ้งระดมเงนิทุนเป็นจํานวนมาก เพื่อการพฒันาโครงการโซล่าฟารม์ 
ตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ อกีทัง้งบการเงนิรวมประจาํปี 2554 ไมป่รากฏผลกาํไร จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณางด
จา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ เหน็สมควรอนุมตังิดจ่ายเงนิปนัผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2554 
ตามทีเ่สนอ เน่ืองจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ประจาํปี 2554 นัน้ยงัไมม่กีาํไร 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 
14 กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของทุกปี ซึง่ในปี 2555 
มกีรรมการทีค่รบกําหนดตามวาระจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นายชาญชยั กุลถาวรากร นายประสทิธิ ์อุ่นวรวงศ ์และ
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา (รายละเอยีดปรากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทัง้น้ีมผีูท้ีเ่ป็นกรรมการอสิระดว้ย 1 คน 
คณะกรรมการจงึไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 3 คน ทีพ่น้จากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง
กรรมการต่ออกีวาระหน่ึง (ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาทีร่ะบุไวใ้นรายงานประจาํปีหน้า 45) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ซึ่งต้องออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน
ประจาํปี 2555 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดย
กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรยีบเทยีบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 2555 ดงัน้ี 
 

เบีย้ประชุมกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบัปี 2555 คอื 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย 
- เบีย้กรรมการรายเดอืน (อตัราใหม)่ 

ประธานกรรมการ เดอืนละ 35,000 บาท (เฉพาะบุคคลทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั) 
กรรมการ เดอืนละ 20,000 บาท (เฉพาะบุคคลทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั) 

- เบีย้กรรมการรายเดอืน (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการ เดอืนละ 25,000 บาท (เฉพาะบุคคลทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั) 
กรรมการ เดอืนละ 10,000 บาท (เฉพาะบุคคลทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั) 
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- เบีย้ประชุม (อตัราใหม)่ 
ประธานกรรมการ ครัง้ละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม) 
กรรมการ ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม)  

- เบีย้ประชุม (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการ ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม) 
กรรมการ ครัง้ละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม)  

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 
- เบีย้กรรมการรายเดอืน (อตัราใหม)่ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 35,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 30,000 บาท 

- เบีย้กรรมการรายเดอืน (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 25,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 20,000 บาท 

 

- เบีย้ประชุม (อตัราใหม)่ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม) 
กรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม)  

- เบีย้ประชุม (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม) 
กรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม)  

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
- เบีย้ประชุม (อตัราใหม)่ 

ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ครัง้ละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม) 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม)  

- เบีย้ประชุม (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม) 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม)  
 

เงินโบนัสคณะกรรมการ (อตัราเดียวกนักบัปี 2554) 
- เหน็ควรกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นเงนิโบนสัสะทอ้นและเชื่อมโยงกบัผลประกอบการ หรอืกาํไรสทุธิ

ของบรษิทัฯ แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของกาํไรสทุธปิระจาํปี  
- จาํกดัวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,200,000 บาท สาํหรบัประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
- จาํกดัวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท สาํหรบักรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
- จาํกดัวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 800,000 บาท สาํหรบักรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 2555 ตามทีเ่สนอ 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2555 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ดว้ยบรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะเปลีย่นผูส้อบบญัชจีากเดมิบรษิทั เอส เค แอคเคาน์
แตน้ท ์เซอรว์สิเซส จํากดั (“SK”) เป็นบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั (“PwC”) เน่ืองจาก
ในปจัจุบนั บรษิทัฯ มกีารขยายการลงทุนในดา้นการพฒันาโครงการโซล่าฟารม์ ซึ่งมกีองทุนและนักลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็นจํานวนมาก เขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ อกีทัง้บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยายโอกาสทางธุรกจิไป
ยงัต่างประเทศในอนาคต จงึเหน็สมควรเปลี่ยนผูส้อบบญัชเีป็น PwC เพื่อยกระดบับญัชขีองบรษิทัฯ เขา้สู่
มาตรฐานสากล โดยไดท้าํการเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชดีงัน้ี 
 

NO. Company SK  PwC Diff % 

        (SK - PwC) (Diff ) 

1 SPCG Plc. (SPCG) + Conso             490,000.00              710,000.00          (220,000.00) -45% 

   Audit fee + Eng = 430,000 + 60,000    

2 Solar Power Co., Ltd. (SPC) + Conso             385,000.00              870,000.00  (485,000.00) -126% 

3 Steel & Solar Roof Co., Ltd. (SSR)             410,000.00              870,000.00  (460,000.00) -112% 

4 Solar Power Engineering Co., Ltd. (SPE)             6,000.00  110,000 (104,000.00) -1733% 

  Sub total of SPCG&SPC&SSR&SPE              1,291,000.00              2,560,000.00  (1,269,000.00) -98% 

5 COD project (5 Projects)             525,000.00              720,000.00  (195,000.00) -37% 

     @ 61,000 Baht   @ 144,000 Baht      

6 Under construction project (4 Projects)             312,000.00              576,000.00  (264,000.00) -85% 

     @ 61,000 Baht   @ 144,000 Baht      

                           -                720,000.00  (720,000.00) -100% 

       @ 180,000 Baht      

7 Non activate (25 Projects)             125,000.00              750,000.00  (625,000.00) -500% 

     @ 6,000 Baht   @ 30,000 Baht      

  Sub total of solar farm                 962,000.00              2,766,000.00  (1,804,000.00) -188% 

  Total amount              2,253,000.00              5,326,000.00  (3,073,000.00) -132% 

แมว้า่ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีอง PwC จะสงูกวา่ SK มาก แต่เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จงึ
ไดนํ้าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บรษิทัแลว้ ดงันัน้เพื่อความเหมาะสมและความเป็นสากลของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเหน็ชอบให้
เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อต่อไปน้ี          
นางอุณากร พฤฒธิาดา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3257 นางสาวสกุณา แยม้สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที ่4906 นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4298 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
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ประจําปี 2555 พรอ้มทัง้กําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีเป็นจํานวนเงนิ 5,326,000 บาท ทัง้น้ีผูส้อบบญัชไีม่มี
ความสมัพนัธ ์และไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักลา่วแต่อยา่งใด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 2555 ตามทีเ่สนอ 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเข้าทํารายการได้มาซ่ึงทรพัย์สินของบริษัทฯ ซ่ึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการ
ประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํ
รายการท่ีมีนัยสาํคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล สบืเน่ืองจากบรษิทัฯ จะลงทุนผ่านบรษิทัโซล่า เพาเวอร ์จํากดั (“SPC”) ซึ่งเป็นบรษิทั
ย่อยที่บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน โดยนําเงนิทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (ซึ่งได้ร ับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่12/2554 เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2554 และจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
2/2554 เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2554) แหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืแหล่งเงนิทุนอื่นๆ ไปใหเ้งนิกูห้รอื
เพิม่ทุนแก่ SPC เพื่อลงทุนเพิม่เตมิในบรษิทัย่อยของตนเองจํานวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์
(ขอนแก่น 5) จาํกดั (“SPKK5”) บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 9) จาํกดั (“SPKR9”) และบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์
(ขอนแก่น 8) จาํกดั (“SPKK8”) โดยการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนมลูค่ารวมจาํนวน 379,650,000 บาท ซึง่มมีลูค่า
โครงการละประมาณ 630,000,000 บาท สําหรับ SPKK5 และ SPKK8 และมูลค่าโครงการประมาณ 
640,000,000 บาท สาํหรบั SPKR9 มลูค่ารวมไมเ่กนิ 1,900,000,000 บาท โดยในการลงทุนในบรษิทัยอ่ย
จาํนวน 3 บรษิทัขา้งตน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อให ้SPKK5 และ SPKR9 มเีงนิทุนในการพฒันาโครงการโซล่าฟารม์ 
และ SPKK8 มเีงนิทุนในการซือ้ทีด่นิและพฒันาโครงการโซลา่ฟารม์บนทีด่นิดงักลา่ว  

อน่ึง ในการลงทุนสว่นของ SPKK5 และ SPKR9 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2555 เมื่อวนัที ่6 
กุมภาพนัธ ์2555 ไดม้มีตอินุมตัใิห ้SPC ลงทุนใน SPKK5 จาํนวน 39,350,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.00 
ของทุนจดทะเบยีน และลงทุนใน SPKR9 จาํนวน 56,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.00 ของทุนจดทะเบยีน 
ดงันัน้ การลงทุนของ SPC ในคราวน้ีจงึเป็นการลงทุนเพิม่เตมิในสว่นทีเ่หลอืใน SPKK5 จํานวน 118,150,000 
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75.00 ของทุนจดทะเบยีนและลงทุนใน SPKR9 จาํนวน 104,000,000 บาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 65.00 ของทุนจดทะเบยีน ส่วน SPKK8 จะเป็นการลงทุนรอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีน จํานวน 
157,500,000 บาท (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4) 

ทัง้น้ี ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2555 เมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2555 คณะกรรมการไดม้ี
มตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงทุนผ่าน SPC ในบรษิทัย่อยจํานวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(โคราช 5) 
จาํกดั (“SPKR5”) บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(ขอนแก่น 3) จาํกดั (“SPKK3”) และบรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(ขอนแก่น 
4) จํากดั (“SPKK4”) โดยการเขา้ซื้อทรพัย์สนิสาํหรบัการพฒันาโครงการโซล่าฟาร์ม ซึ่งมมีูลค่าโครงการละ
ประมาณ 630,000,000 บาท คดิเป็นมลูค่ารวมไม่เกนิ 1,890,000,000 บาท และการเขา้ซื้อทีด่นิเพื่อพฒันาเป็น
คลงัสนิคา้ (Warehouse) สาํหรบัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ของ SPC จาํนวน 2 แปลง เป็นเงนิทัง้สิน้ 17,326,500 บาท 
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และรายการซือ้พืน้ทีช่ ัน้ 13 อาคารยไูนเตด็ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิ 18,300,000 บาท เพื่อเตรยีมการขยายธุรกจิใน
อนาคต โดยมขีนาดของรายการเทา่กบัรอ้ยละ 45.39 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิ
ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554  ซึ่งเป็นรายการที่บรษิทัฯ สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิ แต่ต้องดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการดงักล่าวตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขออนุมตักิารลงทุนใน SPKR5 SPKK3 และ SPKK4 แยกจากการขออนุมตักิาร
ลงทุนใน SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 เน่ืองจาก 3 โครงการแรกจําเป็นต้องซื้อที่ดนิ สัง่ซื้อแผงพลงังาน
แสงอาทติย ์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่ตอ้งดาํเนินการโดยเรง่ดว่น อกีทัง้ บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขออนุมตักิาร
ลงทุนใน SPKK5 และ SPKR9 บางสว่น เน่ืองจาก 2 โครงการน้ีจาํเป็นตอ้งซือ้ทีด่นิเขา้มาก่อนตามสญัญาจะซือ้จะ
ขายทีไ่ดท้าํไวก้บัเจา้ของทีด่นิ ซึง่เตรยีมไวส้าํหรบัการก่อสรา้งโครงการโซลา่ฟารม์ในอนาคต 

อยา่งไรกต็าม เพื่อความโปร่งใสในการดาํเนินการตามหลกัการกํากบัการดูแลกจิการทีด่ ีทางคณะกรรมการ
บรษิทัจงึเหน็ควรใหนํ้ารายละเอยีดเกีย่วกบัการลงทุนในโครงการ SPKR5 SPKK3 และ SPKK4 นําเสนอเพื่อขอ
อนุมตัต่ิอผูถ้อืหุน้ควบคูไ่ปกบัการขออนุมตักิารลงทุนในโครงการ SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 

ในการเขา้ทํารายการดงักล่าวขา้งต้น เมื่อนับรวมรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่
เกดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ทาํรายการในครัง้น้ี มมีลูค่ารายการรวมไมเ่กนิ 3,825,626,500 
บาท และเมื่อคํานวณมูลค่าของการเขา้ทํารายการตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป รายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ในครัง้ น้ีเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
5,201,199,556.10 บาท จงึมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 73.55 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฏอยู่
ในงบการเงนิของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ดงักล่าว ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่ง
คํานวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด ซึ่งเป็นการเขา้ทํารายการประเภทที่ 1 กล่าวคอื เป็นรายการระหว่าง
บรษิทัจดทะเบยีนกบับรษิทัย่อย ทีม่มีลูค่ารายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า แต่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 100  ของ
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํ
รายการที่มนีัยสําคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”)  

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) (รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4) และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิาร
เขา้ทํารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยต้องไดร้บัคะแนนเสยีงจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่น
ไดเ้สยี 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระของบรษิทัฯ เพื่อทําหน้าที่ให้ความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ทํารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าวของบรษิทัฯ 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีก่ําหนดในประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่าย
ไป (โปรดพจิารณารายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการเขา้ทาํรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ดงักลา่ว ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5) 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
การเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 ในวนัที ่8 มนีาคม 2555 และ
ให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิม่เตมิ) โดยวธิปิิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่9 มนีาคม 2555 
 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ 
 
             ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

                                                                              (นางสาววนัด ีกถญชรยาคง)          
                                                                                  ประธานกรรมการ  
                                                                        โดยมตขิองคณะกรรมการบรษิทั  
 

หมายเหตุ เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสทิธใินการเขา้รว่มประชุม กรณุาดาํเนินการดงัน้ี 
1. หากผู้ถอืหุ้นท่านใดประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อเจ้าหน้าที่ของ

บรษิทัฯ เพือ่ลงทะเบยีนรว่มประชุมก่อนเขา้หอ้งประชุม 
1.1 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้และมภีาพผู้ถือหุ้น หรอืหนังสอื
เดนิทางฉบบัจรงิ (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) 

1.2 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
ผู้มอีํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสอืสําคญัการจดทะเบยีนหรอืหนังสอืรบัรอง ตรา
ประทบั (ถา้ม)ี และบตัรประจาํตวัของผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนทีเ่ขา้รว่มประชุม 

2. หากผู้ถอืหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงในการประชุม กรุณาแจ้งให้
บุคคลดงักลา่วแสดงหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนเขา้หอ้งประชุม 

 ก) หนงัสอืมอบฉนัทะทีล่งนาม และประทบัตรา (ถา้ม)ี ครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 
 ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูถ้อืหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และในกรณีนิตบุิคคล กรุณาแสดงหนงัสอืสาํคญั

การจดทะเบยีนหรอืหนังสอืรบัรอง และ/หรอืหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการมอบอํานาจ 
(ถา้ม)ี เพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

 ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ 
3. หนังสอืมอบฉันทะทุกฉบบัจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท ในกรณีที่มผีู้รบัมอบฉันทะมากกว่า 1 

ทา่น กรณุาตดิอากรแสตมป์เพิม่สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่พิม่อกีจาํนวน 20 บาทต่อทา่น 
4. สาํเนาเอกสารทุกฉบบัจะตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทุกหน้าโดยผูถ้อืหุน้ 
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สารบญัส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
แนบท้ายหนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 

 
                              หน้า 

1. สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2554  (สาํหรบัวาระที ่1) 9 
2. CD-ROM รายงานประจาํปี 2554 (สาํหรบัวาระที ่2-3)  
3. ประวตักิรรมการ (สาํหรบัวาระที ่5) 26 
4. สารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์(สาํหรบัวาระที ่8) 31 
5. รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (สาํหรบัวาระที ่8) 59 
6. เอกสารแนบทา้ยหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

6.1 ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  
6.2 ขอ้บงัคบับรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
6.3 นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ (เอกสารรายงานประจาํปีหน้า 41) ซึง่เท่ากบัขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
6.4 ขอบเขตหน้าทีข่องกรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน (เอกสารรายงานประจาํปีหน้า 39-45) 

114 

7. แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 116 
8. แผนทีส่ถานทีป่ระชุม 123 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 (สาํหรบัวาระท่ี 1) 
 

รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 2/2554 
ของ 

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
_________________________________ 

 
เวลาและสถานท่ี 
 

ประชุมเมือ่วนัองัคารที ่6 กนัยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสมัมนา ชัน้ 1 อาคารสาํนกังานใหญ่ของ บรษิทัฯ เลขที ่8/88 
หมู ่12 ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
เร่ิมการประชมุ 
 

นางสาววนัด ีกุญชรยาคง ประธานกรรมการบรษิทัฯ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้
ทีไ่ดม้าเขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่มผีูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และดว้ยการมอบ
ฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนรวมเป็นจาํนวน 29 ท่าน โดยนบัจาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัทัง้สิน้จาํนวน 403,160,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 80.63 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และได้แนะนํา
คณะกรรมการบรษิทัฯ ผู้บรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนทีเ่ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี รวมทัง้สิน้ 9 ทา่น คอื 
 

1. นางสาววนัด ีกุญชรยาคง   ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน/  
กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ กรรมการผูจ้ดัการสายงาน
การลงทุนธุรกจิพลงังานแสงอาทติย ์ 

2. นายชาญชยั กุลถาวรากร   กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการกาํหนด 
 คา่ตอบแทน/ กรรมการผูจ้ดัการสายงานจดัการลงทุนทัว่ไป 

3. นายประสทิธิ ์อุ่นวรวงศ ์   กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการผูจ้ดัการสาย 
 งานธุรกจิเหลก็ และสายงานสนบัสนุนทางธุรกจิ 

4. นายเควนิ จรีาด พาแนล   กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
5. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ 

   กาํหนดคา่ตอบแทน 
6. ผศ.พเิศษ ดร. ศริพิงศ ์พฤทธพินัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
7. นายสพุจน์ วรรณโรจน์   รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 
8. นายสมชยั วงศร์ตันวจิติร   รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
9. นายชยัวฒัน์ ตัง้สวุรรณพานิช   รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
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และไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี รวมทัง้สิน้ 4 ทา่น ดงัน้ีคะ่ 
 

1. นายเกยีรตชิยั พงษพาณิชย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
2. นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง  กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
3. นายจริาคม ปทุมานนท ์  กรรมการ 
4. นางสาวนุชนารถ แสงชจัจ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  
และได้แนะนําตวัแทนจากบรษิทั เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิเซส จํากดั ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ อนัได้แก่ 

คุณธนีนาถ  มณีฉาย และตวัแทนจากบรษิทั หลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของ
บรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ คุณวชิา โตมานะ และคุณนาลวินั ชนิะผา ซึง่มาเขา้รว่มประชุมในครัง้น้ีดว้ย 

 
ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวธิกีารลงคะแนนเสยีงต่อทีป่ระชุมดว้ยการใชบ้ตัรลงคะแนน ซึ่งบรษิทัฯ 

ไดม้อบใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ เมื่อลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ทัง้น้ี มวีาระทีจ่ะตอ้งลงคะแนนเสยีงทัง้สิน้ 11 วาระ จากทัง้หมด 12 
วาระ โดยบตัรลงคะแนนไดแ้ยกไวแ้ต่ละวาระที่ต้องลงคะแนนเสยีง และขอความร่วมมอืเกี่ยวกบัการลงมตใินแต่ละวาระ โดย
ประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ให้ถอืว่าผูถ้อืหุ้นเหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ย
ตามเรื่องทีนํ่าเสนอ หากมผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรุณาลงคะแนนเสยีงของท่านโดยใชบ้ตัรลงคะแนนที่
บรษิทัฯ จดัให”้ เมื่อลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสรจ็แลว้ กรุณายกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าที่ของบรษิทัฯ เดนิเกบ็บตัรลงคะแนน 
และนํามามอบใหค้ณะกรรมการตรวจนบัคะแนน อนัประกอบดว้ย 

 
1. ผูแ้ทนจากผูส้อบบญัช ีคุณธนีนาถ  มณีฉาย 
2. กรรมการอสิระ ผศ. พเิศษ ดร. ศริพิงศ ์พฤทธพินัธุ ์และ 
3. เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คุณธญัธติา ธรรมสิกุล 

 
      คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ โดยหุ้น 1 หุ้น มคีะแนนเสยีง
เทา่กบั 1 เสยีง 
 

ประธานฯ จงึกลา่วเปิดประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2554 และเริม่ดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้น
หนงัสอืเชญิประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1. พิจารณาอนุมติัรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 
 
 ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2554 ซึ่งประชุม
เมือ่วนัที ่16 มถุินายน 2554 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวเป็นไปตามสาํเนาทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม
ในครัง้น้ีแลว้   
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ 
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 เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงาน
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2554 โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้
 
 ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จงึกลา่วสรปุมต ิดงัน้ี 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้และมมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัใิหร้บัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่

1/2554 ตามทีป่ระธานฯ เสนอ 
 

วาระท่ี 2. พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน  515,000,000  บาท  เป็น 500,000,000 บาท  โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายของบริษทัฯ 

 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่ เน่ืองจากบรษิทัฯ ประสงคจ์ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนดงัรายละเอยีดทีจ่ะปรากฏ
ในระเบยีบวาระที่ 4 นัน้ ภายใต้บทบญัญตัมิาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีาร
แก้ไขเพิม่เตมิ) กําหนดว่าบรษิทัฯ จะสามารถเพิม่ทุนจากจํานวนที่จดทะเบยีนไวแ้ล้วไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพิม่ขึน้ เมื่อหุ้น
ทัง้หมดไดอ้อกจําหน่ายและไดร้บัชําระเงนิค่าหุน้ครบถ้วนแลว้เท่านัน้ เวน้แต่หุน้ทีย่งัจําหน่ายไม่ครบเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรบั
หุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายไดก้ําหนดไว ้จงึจาํเป็นตอ้งเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 15,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายของบรษิทัฯ 
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ 
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เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จาํนวน 515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท  โดยการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายของบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้้
ถอืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ

นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 

 
มติ ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นไดพ้จิารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉันท์ อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 

15,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน  515,000,000  บาท 
เป็น 500,000,000 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายของบรษิทัฯ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ 

 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน

จดทะเบียนของบริษทัฯ 
 

ประธานฯ นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีดที่
ปรากฏในวาระที ่2. ขา้งตน้ บรษิทัฯ จําเป็นตอ้งดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. ซึ่งการแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธดิงักลา่วตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 500,000,000   บาท (หา้รอ้ยลา้นบาท) 

 แบง่ออกเป็น 500,000,000   หุน้ (หา้รอ้ยลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 500,000,000   หุน้ (หา้รอ้ยลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้ (   -   )” 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของ บรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ โดย
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 

 
เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน  500,000,000  บาท 

เป็น 840,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  จาํนวน 340,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจด

ทะเบยีนเดมิจํานวน  500,000,000  บาท  เป็น 840,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  จํานวน 
340,000,000 หุน้  มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทัง้น้ี เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์ซึง่บรษิทัฯ ดาํเนินการผา่นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานการเพิม่ทุน (แบบ 53-4) ทีไ่ดส้ง่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิม่

ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน  500,000,000  บาท  เป็น 840,000,000 บาท  โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ จาํนวน 340,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ

นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 
 
เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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ประธานฯ จงึกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉันท์ อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีน

เดมิจํานวน  500,000,000  บาท  เป็น 840,000,000 บาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
จาํนวน 340,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามทีป่ระธานฯ เสนอ 

 
วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ 
 

ประธานฯ นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด
ทีป่รากฏในวาระที ่4. ขา้งตน้ บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. ซึง่การแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธดิงักลา่วตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 840,000,000  บาท (แปดรอ้ยสีส่บิลา้นบาท) 

 แบง่ออกเป็น 840,000,000  หุน้ (แปดรอ้ยสีส่บิลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 840,000,000  หุน้ (แปดรอ้ยสีส่บิลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้ (   -   )” 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ โดย
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 

 
เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ 

ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในจาํนวนไมเ่กนิ 280,000,000 หน่วย โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัปรากฏตามเอกสารทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว จาํเป็นตอ้งมอบหมายใหน้างสาววนัด ีกุญชรยาคง ประธานกรรมการบรษิทัฯ และ/
หรอื คณะกรรมการของบรษิทั  และ/หรอืบุคคลที่ประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มอีํานาจในการ (1) 
พจิารณากําหนด แก้ไขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ อนัจําเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกบัการออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ เช่น วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ รายละเอยีดการเสนอขาย ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิวนัสิน้สดุการใชส้ทิธ ิวนั
กําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและขอ้กําหนดสทิธอิื่นๆ (2) ลงนามในเอกสาร
คาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานอนัจําเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยื่นคาํขอ
อนุญาต คาํขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิและการนําใบสาํคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) มอีํานาจในการดาํเนินการใดๆ 
ตามทีจ่าํเป็นและสมควรเกีย่วกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้น้ี   

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในจํานวนไม่เกนิ 280,000,000 หน่วย โดยมี
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญ
ประชุม และอนุมตัิการมอบหมายอํานาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบรษิัท  และ/หรอืบุคคลที่
ประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้
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ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 
 
 

เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จงึกลา่วสรปุมต ิดงัน้ี 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้และมมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้

สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในจาํนวนไมเ่กนิ 280,000,000 หน่วย โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญั
แสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัปรากฏตามเอกสารที่ไดส้่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม และ
อนุมตักิารมอบหมายอํานาจให้ประธานกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการของบรษิทั  และ/หรอื
บุคคลทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ 
 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า เน่ืองจากบรษิทัฯ จะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จาํนวน  500,000,000  บาท  เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน  840,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  จาํนวน 
340,000,000 หุน้  มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใินระเบยีบวาระที ่4. ขา้งตน้นัน้ 
คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ให้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
(ก) อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จํานวนไม่เกนิ 60,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอ

ขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนน้ีจะกําหนดโดยผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (รายละเอยีดตาม (ค)) ใน
ภายหลงั โดยจะพจิารณาจากราคาตลาดของหุน้บรษิทัฯ การสาํรวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) และสภาวะ
การซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในขณะนัน้ 
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(ข) อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จาํนวนไมเ่กนิ 280,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ดงัทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใินระเบยีบวาระที ่6. 
ขา้งตน้ 

(ค) อนุมตัมิอบหมายใหน้างสาววนัด ีกุญชรยาคง ประธานกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการของบรษิทั 
และ/หรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มอีํานาจในการ (1) พจิารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ เงือ่นไขและรายละเอยีด
อื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว (2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และการแต่งตัง้บรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นคําขออนุญาตหรอืขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว ต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  และการนําหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และมอีาํนาจในการดาํเนินการอื่นใดอนัจาํเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว 
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงัน้ี 
- อยากทราบชว่งระยะเวลาทีจ่ะเสนอขายหุน้เพิม่ทุนดงักลา่ว 

ประธานฯ แจง้วา่ขณะน้ีทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั หลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) อยูร่ะหวา่งการ
จดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่เสนอใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาอนุมตัต่ิอไป  

 
- หุน้เพิม่ทุนทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปนัน้ จะผา่น Broker รายใดรายหน่ึงหรอือยา่งไร 

ประธานฯ แจง้วา่ บรษิทั หลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นหลกั และ ม ี Broker พนัธมติรในการ
ชว่ยจดัจาํหน่าย 

 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จํานวนไม่เกนิ 60,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป 
และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไมเ่กนิ 280,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดง
สทิธจิะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน พรอ้มทัง้อนุมตักิารมอบหมายอาํนาจใหป้ระธานกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการของบรษิทั 
และ/หรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดงัรายละเอยีดขา้งตน้ ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่
เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้
 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 
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เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จงึกลา่วสรปุมต ิดงัน้ี 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 
60,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป และจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนไม่เกนิ 280,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญั
แสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน พรอ้มทัง้อนุมตักิารมอบหมายอํานาจใหป้ระธานกรรมการบรษิทัฯ และ/
หรอืคณะกรรมการของบรษิทั  และ/หรอืบุคคลที่ประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ เน่ืองจากบรษิทัฯ ประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั

ของบรษิทัฯ ดงัทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใินระเบยีบวาระที ่6. ขา้งตน้ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 
280,000,000 หน่วย ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี โดยไมค่ดิมลูคา่ 

(ก) จํานวนไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย จดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปที่จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทัฯ  ใน
อตัราสว่นหุน้สามญัเพิม่ทุนทีม่กีารจองซือ้ 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิง้ โดย
ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เทา่กบั 1 บาทต่อหุน้ 

(ข) จํานวนไม่เกนิ 250,000,000 หน่วย จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ ในอตัราสว่น
หุน้สามญัเดมิ 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิง้ โดยราคาการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ เทา่กบั 1 บาทต่อหุน้ 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงักล่าว คณะกรรมการพจิารณา
แลว้เหน็สมควรเสนอขอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุ้นอนุมตัมิอบหมายใหน้างสาววนัด ีกุญชรยาคง ประธานกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื 
คณะกรรมการของบรษิทั  และ/หรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มอีํานาจในการ (1) พจิารณา
กําหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ อนัจาํเป็นและสมควรเกีย่วเน่ืองกบัการออกใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิเช่น วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรายละเอยีดการเสนอขาย ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิวนัสิน้สดุการใชส้ทิธ ิวนักําหนดรายชื่อผู้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและขอ้กําหนดสทิธอิื่นๆ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต
ต่างๆ และหลกัฐานอนัจาํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยื่นคาํขออนุญาต คาํขอ
ผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและการ
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นําใบสาํคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) มอีํานาจในการดาํเนินการใดๆ ตามทีจ่าํเป็น
และสมควรเกีย่วกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้น้ี  

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

การจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอียดตามที่ระบุในระเบยีบวาระที่ 6 ให้แก่บุคคล
ดงัต่อไปน้ี โดยไม่คิดมูลค่า (ก) จดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจํานวนไม่เกิน 
30,000,000 หน่วย และ (ข) จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น เป็นจํานวนไม่เกนิ 250,000,000 
หน่วย ในอตัราส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุนที่มกีารจองซื้อหรอืหุน้สามญัเดมิ 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั 
ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิง้ โดยราคาการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 1 บาทต่อหุน้ พรอ้มทัง้อนุมตักิาร
มอบหมายอํานาจให้ประธานกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอืคณะกรรมการของบริษัท  และ/หรอืบุคคลที่ประธานกรรมการหรือ
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จงึกลา่วสรปุมต ิดงัน้ี 
 

มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้และมมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามที่ระบุในระเบยีบวาระที่ 6 ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี โดยไม่คดิมูลค่า (ก) 
จดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นจํานวนไม่เกิน 30,000,000 
หน่วย และ (ข) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น เป็นจํานวนไม่เกิน 
250,000,000 หน่วย ในอตัราสว่นหุน้สามญัเพิม่ทุนทีม่กีารจองซือ้หรอืหุน้สามญัเดมิ 2 หุน้ต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิง้ โดยราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ เท่ากบั 1 บาทต่อหุน้ พรอ้มทัง้อนุมตักิารมอบหมายอํานาจใหป้ระธานกรรมการบรษิทัฯ 
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และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท  และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการเข้าทาํรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทัฯ 

 
ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า สบืเน่ืองจากการที่บรษิทัย่อยจํานวน 4 บรษิทั ของบรษิทั โซล่า เพาเวอร ์

จํากดั (“SPC”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้แก่ บรษิทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากดั (“SPKR3”) บรษิทั โซล่า 
เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากดั (“SPKR4”) บรษิัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากดั (“SPKR7”)  และ บรษิัท โซล่า เพาเวอร ์
(โคราช 8) จาํกดั (“SPKR8”) (“บรษิทัย่อยทัง้ 4 บรษิทั”) จะเขา้ซื้อทรพัยส์นิสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์จาํนวน 4 โครงการ มลูค่าโครงการละประมาณ 650,000,000 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้หมดไมเ่กนิ 2,600,000,000 
บาท โดยบรษิทัฯ จะนําเงนิทุนที่ได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามวาระที่ 7 และใบสําคญัแสดงสทิธ ิ(โดยไม่คดิ
มลูค่า) ตามวาระที ่8 ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ขา้งตน้ เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืแหล่งเงนิทุนอื่นๆ  ไปใหเ้งนิกูห้รอืเพิม่
ทุนแก่ SPC เพือ่ที ่SPC จะไดนํ้าเงนิทุนดงักลา่วไปซือ้หุน้เพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ยทัง้ 4 บรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

● บรษิทัฯ จะลงทุนผ่าน SPC ใน SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 เป็นจาํนวนประมาณ 117,000,000 บาท ใน
แต่ละบรษิทั หรอืคดิเป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 351,000,000 บาท โดย SPC มคีวามประสงคจ์ะถอืหุน้ใน SPKR3 SPKR4 และ 
SPKR7 ในสดัสว่นรอ้ยละ 60.0 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 

● บรษิทัฯ จะลงทุนผา่น SPC ใน SPKR8 เป็นจาํนวนประมาณ 195,000,000 บาท โดย SPC มคีวามประสงค์
จะถอืหุน้ใน SPKR8 ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ SPKR8 

การเขา้ทํารายการดงักล่าว เมื่อคํานวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ทํารายการไดม้าซึ่งทรพัยส์นิของบรษิทั โซล่า 
เพาเวอร ์(ขอนแก่น 1) จาํกดั (“SPKK1”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ SPC ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของ SPC 
ครัง้ที ่25/2553 เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2553 และจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของ SPKK1 ครัง้ที ่4/2553 เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 
2553 เป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่มขีนาดเท่ากบัรอ้ยละ 83.7 (ภายใตส้มมตฐิานวา่ SPC ถอืหุน้ใน SPKK1 ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
และ SPKR8 ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด และคาํนวณโดยใชง้บการเงนิรวมของบรษิทัฯ รอบบญัชสีิน้สดุ 
วนัที่ 31 มนีาคม 2554) ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งคํานวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด  ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีม่นีัยสาํคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอื
จําหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป”) 
ดงันัน้ การเขา้ทาํรายการดงักลา่วจงึเป็นการเขา้ทาํรายการประเภทที ่1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป  

 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศทีเ่กี่ยวกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้น้ี 
และเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ทํารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่น
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
ของบริษัทฯ เพื่อทําหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าวของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีก่ําหนดในประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป รายละเอยีดปรากฏตาม
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีไ่ดส้ง่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้น้ี 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

การเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามที่

ประธานฯ เสนอทุกประการ 
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วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 5. เร่ืองท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ 
 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สบืเน่ืองจากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่13/2554 เมื่อวนัที ่4 
สงิหาคม 2554 อนุมตัใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ ดงัน้ี 
 

เดมิ เลขที ่8/88 หมู ่12 ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
 

ใหม ่เลขที ่333/20 ซอยสขุมุวทิ 55 (ทองหลอ่) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  
 

ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ของบรษิทัฯ ดงักล่าว บรษิทัฯ จงึเสนอใหท้ี่
ประชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 5. เรือ่งทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ เป็นดงัน้ี 

 

“ขอ้ 5. ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ จะตัง้อยู ่ณ จงัหวดั กรงุเทพมหานคร” 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตักิารมอบอํานาจให้
นางสาววนัด ีกุญชรยาคง และ/หรอื บุคคลที่นางสาววนัด ีกุญชรยาคง มอบหมายเป็นผูม้อีํานาจในการดําเนินการแก้ไข และ
เพิม่เตมิถอ้ยคําในหนังสอืบรคิณห์สนธใินกรณีที่นายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจํากดัมคีําสัง่ และ/หรอื คําแนะนําใหแ้ก้ไขถ้อยคํา
บางประการในเอกสารดงักลา่วได ้

 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 5. เรื่องทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ และการมอบอํานาจตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่
ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 5. เรื่อง

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ และการมอบอาํนาจตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 
 
วาระท่ี 11. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 

 
ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 3. เรื่องวตัถุประสงคข์อง
บรษิทั โดยเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์อง บรษิทัฯ จาํนวน 2 ขอ้ ดงัน้ี โดยวตัถุประสงคฉ์บบัใหมข่อง บรษิทัฯ จะมทีัง้หมด 33 ขอ้ 

 
“ขอ้ (32)  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย ์

พลงังานลม พลงังานจากการเผาไหมว้สัดุจากการเกษตร พลงังานขยะ พลงังานน้ํา เป็นตน้ 
ขอ้ (33)  ประกอบธุรกิจบริการรบัคํ้าประกนัหน้ีสนิ ความรบัผิด และ การปฎิบตัิตามสญัญาของบุคคลอื่น

รวมทัง้รบับรกิารคํ้าประกนับุคคลซึ่งเดนิทางเขา้มาในประเทศหรอืเดนิทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง กฎหมายวา่ดว้ยภาษอีากร และ กฎหมายอื่นๆ” 

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารมอบอํานาจใหน้างสาววนัด ี

กุญชรยาคง และ/หรอื บุคคลทีน่างสาววนัด ีกุญชรยาคง มอบหมาย เป็นผูม้อีํานาจในการดาํเนินการแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคาํใน
หนังสอืบรคิณหส์นธฉิบบัแกไ้ขเพิม่เตมิในกรณีทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจํากดั มคีําสัง่ และ/หรอื คําแนะนําใหแ้กไ้ขถอ้ยคํา
บางประการในเอกสารดงักลา่วได ้

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็  
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เรือ่งวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และการมอบอํานาจตามทีเ่สนอ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่
ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีจ่ดัให ้

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ วาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงัน้ี 
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เหน็ดว้ย จาํนวน  403,160,500 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100 ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จาํนวน  - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง

วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และการมอบอาํนาจตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ 
 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใหข้อ้เสนอแนะหรอืซกัถามเรือ่งอื่นเพิม่เตมิ 

 
 
ไมม่กีจิการอื่นใดทีจ่ะตอ้งพจิารณาหรอืรบัทราบอกี ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชุม เวลา 11.30 น.  
 
 
 
              (นางสาววนัด ีกุญชรยาคง) 
                 ประธานทีป่ระชุม 
(นางสาวรตัมิา  งามสงา่) 
   เลขานุการทีป่ระชุม            
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 (สาํหรบัวาระท่ี 5) 
 

ประวติักรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระ และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 

ชื่อ-สกุล : นายชาญชยั กลุถาวรากร  
ตาํแหน่งในบรษิทัฯ :  • กรรมการ  

• กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  
• ประธานกรรมการบรหิาร  
• กรรมการผูจ้ดัการสายงานจดัการการลงทุน 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ :  16 กรกฎาคม 2499  อาย:ุ 55 ปี  
วนัเริม่ตน้ตาํแหน่งกรรมการบรษิทัฯ : 1 เมษายน 2554 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง : วาระที ่1: 1 เมษายน 2554 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 
วฒุกิารศกึษา :   • ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
• ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DCP26/2003 จาก IOD 
ประสบการณ์ทาํงาน :  
2554 – ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ 
 ผูจ้ดัการสายงานจดัการการลงทุน 
2554 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั สตลี แอนด ์โซลา่ รฟู จาํกดั  
2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 2) จาํกดั 
2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 1) จาํกดั 
2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สกลนคร 1) จาํกดั 
2552 – ปจัจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั 
2547 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เวนเจอร ์แคป จาํกดั 
2547 – 2551 กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ีจาํกดั 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ : 9.64% (54,000,000 หุน้)   
การเป็นกรรมการในบรษิทัอื่น :  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 2) จาํกดั / บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 1) จาํกดั / 
บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สกลนคร 1) จาํกดั / บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั / บรษิทั เวนเจอร ์แคป จาํกดั 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 1 ปี 
สดัสว่นการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 2554: 

• คณะกรรมการบรษิทั 16/19 ครัง้ (เขา้ดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่การประชุมครัง้ที ่4) 
• คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 1/2 ครัง้ (เขา้ดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่การประชุมครัง้ที ่2) 
• คณะกรรมการบรหิาร 4/14 ครัง้ (เขา้ดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่การประชุมครัง้ที ่11) 

ผลการดาํเนินงานในปี 2554: 
• เป็นผูร้่วมในการกําหนดนโยบายหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมกีารดําเนินงานอย่างมจีรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ มชีื่อเสยีงทีด่แีละยัง่ยนื เพื่อประโยชน์ของผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนัทุกฝา่ยรวมทัง้เป็นผูร้ว่มในการยดึถอืปฏบิตัใิห้
เป็นผล 
• เป็นผูร้ว่มในการดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
• เป็นผูร้ว่มในการตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้
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• เป็นผูร้่วมพจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม 
• เป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าทีป่ระเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ตาม Performance ของแต่ละปี รวมถงึพจิารณาคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
• เป็นประธานกรรมการบรหิาร ทาํหน้าที ่กําหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอํานาจการ
บรหิารต่าง ๆ ของบรษิทั หลกัเกณฑใ์นการดําเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการ
ของบรษิทัพจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทั
ตามนโยบายทีก่าํหนด 
• เป็นกรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการการลงทุน ทําหน้าที ่จดัหาแหล่งเงนิทุน (Financing) สาํหรบัการลงทุน หรอืการ
ลงทุนในทรพัยส์นิฝา่ยทุน (Capital Expenditure) หรอืการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อนํามาใชช้าํระหน้ี (Refinancing) สาํหรบัภาระ
หน้ีทีม่อียูแ่ลว้ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือ่นไขทีด่กีวา่เดมิ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
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ชื่อ-สกุล : นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์
ตาํแหน่งในบรษิทัฯ : • กรรมการ 

• กรรมการบรหิาร 
• กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิเหลก็และสายงานสนบัสนุนทางธุรกจิ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ : 31 พฤษภาคม 2502  อาย:ุ 52 ปี 
วนัเริม่ตน้ตาํแหน่งกรรมการบรษิทั : 2 พฤษภาคม 2538 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง : วาระที ่1: 2 พฤษภาคม 2538 – 21 เมษายน 2552 

        วาระที ่2: 21 เมษายน 2552 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555  
วฒุกิารศกึษา :   • บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

• ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร   
   เหนือ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP31/2005 จาก IOD 
ประสบการณ์ทาํงาน : 
2554 – ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ    บรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 
 สายงานธุรกจิเหลก็และสายงานสนบัสนุนทางธุรกจิ 
2554 – ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ     บรษิทั สตลี แอนด ์โซลา่ รฟู จาํกดั 
2547 – 2554 ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการกาํหนด    บรษิทั สตลี อนิเตอรเ์ทค จาํกดั (มหาชน) 
 คา่ตอบแทน 
2538 – 2554 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ       บรษิทั สตลี อนิเตอรเ์ทค จาํกดั (มหาชน) 
การถอืหุน้ในบรษิทั : 3.95% (22,100,000 หุน้)  
การเป็นกรรมการในบรษิทัอื่น : ไมม่ ี
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 16 ปี 
สดัสว่นการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 2554: 

• คณะกรรมการบรษิทั 19/19 ครัง้ 
 • คณะกรรมการบรหิาร 14/14 ครัง้ 
ผลการดาํเนินงานในปี 2554: 
• เป็นผูร้่วมในการกําหนดนโยบายหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมกีารดําเนินงานอย่างมจีรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ มชีื่อเสยีงทีด่แีละยัง่ยนื เพื่อประโยชน์ของผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนัทุกฝา่ยรวมทัง้เป็นผูร้ว่มในการยดึถอืปฏบิตัใิห้
เป็นผล 
• เป็นผูร้ว่มในการดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
• เป็นผูร้ว่มในการตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้
• เป็นผูร้่วมพจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม 
• เป็นกรรมการบรหิาร ทาํหน้าทีก่ําหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอํานาจการบรหิารต่าง 
ๆ ของบรษิทั หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั
พจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัตามนโยบาย
ทีก่าํหนด 
• เป็นผูบ้รหิารจดัการสายงานธุรกจิเหลก็ของบรษิทั ตลอดจนการบรหิารงานประจําวนัโดยทัว่ไปทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสายงานธุรกจิ
เหลก็ของบรษิทั ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกจิ แผนธุรกจิ และกลยทุธท์างธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้
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ชื่อ-สกุล : ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา 
ตาํแหน่งในบรษิทัฯ : • กรรมการ (กรรมการอสิระ) 

• กรรมการตรวจสอบ 
• ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ : 6 พฤศจกิายน 2483  อาย:ุ 71 ปี  
วนัเริม่ตน้ตาํแหน่งกรรมการบรษิทัฯ : 18 เมษายน 2554 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง : วาระที ่1: 18 เมษายน 2554 – การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 
วฒุกิารศกึษา : • ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมศาสตร ์

   Imperial College of Science and Technology London University 
  • ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์ประเทศองักฤษ   
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP146/2011 จาก IOD 
ประสบการณ์ทาํงาน :  
2554 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   บรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 
 และประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
2550 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ปจัจุบนั กรรมการ      บรษิทั ทพิยนารายณ์ จาํกดั 
ปจัจุบนั กรรมการ      บรษิทั ไทยคอม เน็ทเวริค์ จาํกดั 
ปจัจุบนั กรรมการ      บรษิทั เอเจ เทคโนโลย ีจาํกดั 
การถอืหุน้ในบรษิทั : ไมม่ ี
การเป็นกรรมการในบรษิทัอื่น : บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) / บรษิทั ทพิยนารายณ์ จาํกดั / บรษิทั ไทยคอม 
เน็ทเวริค์ จาํกดั / บรษิทั เอเจ เทคโนโลย ีจาํกดั 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 1 ปี 
สดัสว่นการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 2554: 

• คณะกรรมการบรษิทั 12/19 ครัง้ (เขา้ดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่การประชุมครัง้ที ่5) 
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 8/10 ครัง้ (เขา้ดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่การประชุมครัง้ที ่2) 
 • คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 1/2 ครัง้ (เขา้ดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่การประชุมครัง้ที ่2) 
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการอสิระ 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย: ไมม่ ี
• ความสมัพนัธก์บับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนั หรอืในชว่ง  
  2 ปีทีผ่า่นมา: ไมม่ ี
• กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ: ไมเ่ป็น 
• ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัชหีรอืทีป่รกึษากฎหมาย: ไมเ่ป็น 
• ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญั อนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ/ ระบุขนาด 
  ของรายการ (ถา้ม)ี: ไมม่ ี
ผลการดาํเนินงานในปี 2554: 
• เป็นผูร้่วมในการกําหนดนโยบายหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมกีารดําเนินงานอย่างมจีรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ มชีื่อเสยีงทีด่แีละยัง่ยนื เพื่อประโยชน์ของผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนัทุกฝา่ยรวมทัง้เป็นผูร้ว่มในการยดึถอืปฏบิตัใิห้
เป็นผล 
• เป็นผูร้ว่มในการดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
• เป็นผูร้ว่มในการตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้
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• เป็นผูร้่วมพจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม 
• เป็นกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การเปิดเผยขอ้มลู
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ระบบการควบคุมภายใน การคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีวมถงึกาํหนดคา่ตอบแทน 
• เป็นประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าทีป่ระเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตาม Performance ของแต่ละปี รวมถงึพจิารณาคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 (สาํหรบัวาระท่ี 8) 
 

สารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัยโ์ดย 
บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

บญัชี 1 และบญัชี 2 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เอสพซีจี ีจํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ หรือ SPCG”) เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์
2555 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัย่อยจาํนวน 3 บรษิทัของบรษิทั โซล่า เพาเวอร ์จาํกดั (“SPC”) กล่าวคอื บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์
(ขอนแก่น 5) จาํกดั (“SPKK5”) บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(โคราช 9) จาํกดั (“SPKR9”) และบรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(ขอนแก่น 8) 
จํากดั (“SPKK8”)  ซึ่งดําเนินธุรกจิพฒันาโซล่าฟารม์เขา้ซื้อทรพัยส์นิสาํหรบัการดําเนินธุรกจิพฒันาโซล่าฟารม์จํานวน 3 
โครงการมลูคา่โครงการละประมาณ 630,000,000 บาท สาํหรบั SPKK5 SPKK8 และ 640,000,000 บาท สาํหรบั SPKR9 รวม
เป็นมลูค่าทัง้หมดไม่เกนิ 1,900,000,000 บาท โดยบรษิทัฯ จะนําเงนิทุนที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ(โดยไมค่ดิมลูค่า) ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืบรษิทัฯ จะจดัหาแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิและ/
หรอืแหล่งเงนิทุนอื่นๆ เพื่อนําเงนิดงักล่าวมาเพิม่ทุนหรอืใหกู้้แก่ SPCโดย SPC ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะนําเงนิกู้
ดงักล่าวไปซือ้หุน้เพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 3 บรษิทัเป็นมลูค่าประมาณ 157,500,000 บาทต่อบรษิทั สาํหรบั SPKK5 SPKK8 และ 
160,000,000 บาท สาํหรบั SPKR9 หรอืคดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 475,000,000 บาท  

นอกจากน้ี ได้มอีนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 2/2555 ที่จดัขึ้นในวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2555 ให้
บรษิทัย่อยจาํนวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(โคราช 5) จํากดั (“SPKR5”) บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(ขอนแก่น 3) 
จาํกดั (“SPKK3”) และบรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(ขอนแก่น 4) จํากดั (“SPKK4”)  ซึ่งดําเนินธุรกจิพฒันาโซล่าฟารม์เขา้ซื้อ
ทรพัยส์นิสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิพฒันาโซล่าฟารม์จาํนวน 3 โครงการ มลูค่าโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท รวมเป็น
มลูคา่ทัง้หมดไมเ่กนิ 1,890,000,000 บาท โดยบรษิทัฯ จะนําเงนิทุนทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ(โดยไม่คดิมลูค่า) ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืบรษิทัฯ จะจดัหาแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิและ/หรอื
แหลง่เงนิทุนอื่นๆ เพือ่นําเงนิดงักล่าวมาเพิม่ทุนหรอืใหกู้แ้ก่ SPC โดย SPC ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ จะนําเงนิกูด้งักล่าว
ไปซื้อหุ้นเพิม่ทุนในบรษิทัย่อย 3 บรษิทัเป็นมูลค่าประมาณ 157,500,000 บาทต่อบรษิทั หรอืคดิเป็นมูลค่ารวม 3 โครงการ
ทัง้สิน้ 472,500,000 บาท อกีทัง้มกีารอนุมตัใิหช้ําระเงนิเพิม่ทุนบางส่วนใน SPKK5 โดยกําหนดใหช้ําระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่
ทุนเป็นจํานวน 39,350,000 บาท และใน SPKR9 โดยกําหนดใหช้ําระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนเป็นจํานวน 56,000,000 บาท 
เพือ่ใหโ้ครงการดงักลา่วมเีงนิทุนในการซือ้ทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการโซลา่ฟารม์ 

ธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายการประเภทที ่1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในการทํารายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 
2547 (“กฎการได้มาซ่ึงสินทรพัย”์) 
บรษิทัมหีน้าที่เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการประเภท 1 ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ 
SET”) ขอความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 และขออนุมตุจิากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้
แต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“IFA”) เพื่อใหค้วามเหน็ทีเ่ป็น
อสิระต่อการเขา้ทาํรายการ 

1. สารสนเทศท่ีเปิดเผยตามบญัชี 1 

1.1 วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ 

ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2555 ทีจ่ดัขึน้ในวนัที ่22  กุมภาพนัธ ์2555 
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1.2 คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

1) บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั (“SPC”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน  
2) บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 5) จาํกดั (“SPKK5”) บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(โคราช 9) จาํกดั (“SPKR9”) และ

บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 8) จาํกดั (“SPKK8”) (รวมกนัเรยีกวา่ “บริษทัย่อยทัง้ 3 บริษทั”) ซึง่เป็นบรษิทั
ยอ่ยที ่SPC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

1.3 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัคอืการลงทุนและก่อสรา้งโซลา่ฟารม์ โดยบรษิทัฯ จะลงทุนผา่น SPC เพือ่ 
1) ลงทุนเพิม่เติมใน SPKK5 เพื่อให้ SPKK5 มเีงนิทุนในการพฒันาโครงการโซล่าฟาร์ม มูลค่าจํานวน 

118,150,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75.00 ของทุนจดทะเบยีน มมีลูค่าโครงการประมาณ 630,000,000 
บาท 

2) ลงทุนเพิม่เติมใน SPKR9 เพื่อให้ SPKR9 มเีงนิทุนในการพฒันาโครงการโซล่าฟาร์ม มูลค่าจํานวน 
104,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65.00 ของทุนจดทะเบยีน มมีลูค่าโครงการประมาณ 640,000,000 
บาท 

ในการลงทุนสว่นของ SPKK5 และ SPKR9 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2555 เมื่อ
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2555ไดม้มีตอินุมตัใิห ้SPC ลงทุนใน SPKK5 และ SPKR9 บางสว่นแลว้ โดยลงทุนใน 
SPKK5 จํานวน 39,350,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีน (จากการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของ SPKK5 เป็นจาํนวน 157,500,000 บาท) และลงทุนใน SPKR9 จาํนวน 56,000,000 บาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 ของทุนจดทะเบยีน (จากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ SPKR9 เป็นจาํนวน 160,000,000 
บาท) 

ดงันัน้ การลงทุนของ SPC ในคราวน้ีจงึเป็นการลงทุนเพิม่เตมิในสว่นที่เหลอืใน SPKK5 และ 
SPKR9 เพื่อใหค้รบตามจาํนวนทุนจดทะเบยีนทีไ่ดจ้ดเพิม่ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ โดย SPC ประสงคจ์ะลงทุน
เพิม่เตมิใน SPKK5 จาํนวน 118,150,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75.00 ของทุนจดทะเบยีน และลงทุนใน 
SPKR9 จํานวน 104,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65.00 ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งเมื่อ SPC ลงทุน
เพิม่เตมิใน SPKK5 และ SPKR9 แลว้ SPC จะถอืหุน้ใน SPKK5 และ SPKR9 ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบยีน SPKK5 และ SPKR9 
3) ลงทุนใน SPKK8 เพือ่ให ้SPKK8 มเีงนิทุนในการพฒันาโครงการโซลา่ฟารม์ โดยการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใน

อตัรารอ้ยละ 99.99 จาํนวน 157,500,000 บาท มมีลูคา่โครงการประมาณ 630,000,000 บาท 

1.4 รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ซ้ือหรือจาํหน่าย 

1.4.1 รายละเอียดของสินทรพัย ์

SPKK5 และ SPKR9 จะนําเงนิเพิม่ทุนจาก SPC ที่ได้รบัชําระเพิม่เติมไปทําการสัง่ซื้อแผงพลงังาน
แสงอาทติย ์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ใหท้างโครงการสามารถพฒันาโครงการโซล่าฟารม์ไดต้ามทีบ่รษิทัฯ วางแผน
ไว ้

SPKK8 จะนําเงนิเพิม่ทุนจาก SPC ไปซื้อที่ดนิ สัง่ซื้อแผงพลงังานแสงอาทติย์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
เพือ่ใหท้างโครงการสามารถพฒันาโครงการโซลา่ฟารม์ไดต้ามทีบ่รษิทัฯ วางแผนไว ้

ทัง้น้ี เงนิทุนทีจ่ะนํามาใชใ้นการพฒันาโซล่าฟารม์ของบรษิทัยอ่ยทัง้ 3 บรษิทันัน้ จะมาจากการทีบ่รษิทัฯ 
ไดร้บัเงนิทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(โดยไม่คดิมูลค่า) ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรอืบรษิทัฯ จะจดัหาแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิและ/หรอืแหล่งเงนิทุนอื่นๆ เพื่อนําเงนิดงักล่าวมาเพิม่
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ทุนหรอืใหกู้แ้ก่ SPC เพือ่ SPC จะไดนํ้าเงนิเพิม่ทุนหรอืเงนิกูท้ีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ มาชาํระค่าหุน้เพิม่ทุน ในบรษิทัยอ่ย
ทัง้ 3 บรษิทั อกีทัง้ บรษิทัยอ่ยทัง้ 3 บรษิทั จะหาแหลง่เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิอกีดว้ย 

1.4.2 โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯท่ีคาดว่าจะเป็นภายหลงัการเข้าทาํรายการ 

 
1.5 มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนการชาํระเงินและเง่ือนไขของการชาํระเงิน 

บรษิทัฯ จดัหาแหล่งเงนิทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ (โดยไม่คดิมูลค่า) ของ
บรษิัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื แหล่งเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืแหล่งเงนิทุนอื่นๆ เพื่อนําเงนิ
ดงักล่าวมาเพิม่ทุนหรอืใหกู้แ้ก่ SPC เพื่อ SPC จะไดนํ้าเงนิเพิม่ทุนหรอืเงนิกูท้ีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ มาชาํระค่าหุน้เพิม่
ทุน ในบรษิทัยอ่ยทัง้ 3 บรษิทั คอื SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 เพื่อพฒันาโครงการโซล่าฟารม์ มลูค่าโครงการรวม
จาํนวน 1,900,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

  ชําระค่าหุน้เพิม่เตมิใน SPKK5 เป็นมลูค่าประมาณ 118,150,000 บาท โดยมมีูลค่าโครงการประมาณ 
630,000,000 บาท 

 ชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมใน SPKR9 เป็นมูลค่าประมาณ 104,000,000 บาท มีมูลค่าโครงการประมาณ 
640,000,000 บาท 

 ชําระค่าหุ้นเพิม่ทุนใน SPKK8 เป็นมูลค่าประมาณ 157,500,000 บาท โดยมมีูลค่าโครงการประมาณ 
630,000,000 บาท 

ทัง้น้ี เมื่อคํานวณรวมกับรายการที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 6 
กุมภาพนัธ ์2555 ซึ่งมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงทุนผ่าน SPC ในบรษิทัย่อยจํานวน 3 บรษิทั การซื้อทีด่นิเพื่อพฒันา
เป็นคลงัสนิคา้ และการซือ้พืน้ทีช่ ัน้ 13 อาคารยไูนเตด็ทาวเวอร ์ซึง่มมีลูคา่ 1,925,626,500 บาท โดยมรีายละเอยีดคอื 

 การเขา้ซื้อทรพัย์สนิสาํหรบัการพฒันาโครงการโซล่าฟารม์จํานวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์
(โคราช 5) จาํกดั (“SPKR5”) บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(ขอนแก่น 3) จาํกดั (“SPKK3”) และบรษิทั โซล่า 
เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จํากดั (“SPKK4”) ซึ่งมมีูลค่าโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท คดิเป็น
มลูคา่รวมไมเ่กนิ 1,890,000,000 บาท 

 การเขา้ซือ้ทีด่นิเพื่อพฒันาเป็นคลงัสนิคา้ (Warehouse) สาํหรบัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ของ SPC จาํนวน 2 แปลง 
เป็นเงนิทัง้สิน้ 17,326,500 บาท  

 รายการซื้อพืน้ทีช่ ัน้ 13 อาคารยไูนเตด็ทาวเวอร ์รวมเป็นเงนิ 18,300,000 บาท เพื่อเตรยีมการขยายธุรกจิ
ในอนาคต 

จะคดิเป็นมลูคา่รวมของสนิทรพัยท์ัง้สิน้ประมาณ 3,825,626,500 บาทสาํหรบัรายการทัง้หมด 
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัฯ และมลูค่าของรายการซึง่คํานวณไดจ้ากเกณฑ ์ตามประกาศรายการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไป มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ข้อมลูทางการเงินของบริษทัฯ  
 

ข้อมลูทางการเงิน 
งบการเงินรวมสาํหรบัรอบบญัชีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ล้านบาท) 

สนิทรพัยร์วม 5,201.20 
สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน 12.07 
หน้ีสนิรวม 4,045.08 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,156.12 
กาํไรสทุธ ิ(ขาดทุน) -11.79 
สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 587.60 
NTA 556.45 

* NTA คาํนวณโดยใชส้นิทรพัยร์วม หกัสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน หกัหน้ีสนิรวม หกัสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

 
การคาํนวณมลูค่าของรายการจากเกณฑต์ามประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป  
ก. เกณฑม์ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ

 คลงัสินค้า 
พืน้ท่ี

สาํนักงาน
ชัน้ 13 

SPKR5 SPKK3 SPKK4 SPKK5 SPKR9 SPKK8 ผลรวม 

NTA ของบรษิทัฯ  
(ลา้นบาท) 

  
556.45 556.45 556.45 556.45 556.45 556.45 

 

NTA ของบรษิทัยอ่ย  
(ลา้นบาท) 

  
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

% ของ NTA   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 
 

ข. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

 คลงัสินค้า 
พืน้ท่ี

สาํนักงาน
ชัน้ 13 

SPKR5 SPKK3 SPKK4 SPKK5 SPKR9 SPKK8 ผลรวม 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ  
(ลา้นบาท) 

5,201.20 5,201.20 5,201.20 5,201.20 5,201.20 5,201.20 5,201.20 5,201.20  

มลูคา่สิง่ตอบแทน  
(ลา้นบาท)* 

17.326 18.3 630 630 630 630 640 630 3,825.63 

% ของ สนิทรพัยร์วม 0.33% 0.35% 12.11% 12.11% 12.11% 12.11% 12.30% 12.11% 73.55% 

ค. เกณฑก์าํไรสทุธ ิ– ไมม่ ี

ง. เกณฑม์ลูคา่หลกัทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ ออกเป็นสิง่ตอบแทน – ไมม่ ี
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1.6 มลูค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

  ในการเขา้ทาํรายการดงักลา่วขา้งตน้มมีลูค่ารายการรวมจาํนวน 3,825,626,500 บาท และเมื่อคาํนวณมลูค่า
ของการเขา้ทาํรายการตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป (นบัรวมรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ทาํรายการในครัง้น้ี) รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้น้ี
จงึมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 73.55 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ซึง่มคี่าเท่ากบั 5,201,199,556.10 บาท ตามที่
ปรากฏอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งคํานวณ
มูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด ซึ่งเป็นการเข้าทํารายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบรษิัทจด
ทะเบยีนกบับรษิทัยอ่ย ทีม่มีลูค่ารายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกวา่ แต่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 100  ของสนิทรพัยร์วมของ
บรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป   

 รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ทาํรายการ
ในครัง้น้ี เป็นรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ทํารายการโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2555 เมื่อวนัที ่6 
กุมภาพนัธ ์2555 โดยรายละเอยีดของรายการต่างๆ มดีงัน้ี 
1) การลงทุนของบรษิทัฯ โดยผ่าน SPC ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน โดย SPC 

ไดม้กีารลงทุนเพิม่เตมิโดยการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ยของตนเองสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิพฒันาโซล่าฟารม์ 
จาํนวน 3 โครงการ ประกอบดว้ย SPKR5 SPKK3 และ SPKK4 มลูคา่โครงการรวมไมเ่กนิ 1,890,000,000 บาท 

2) การลงทุนของบรษิทัฯ โดยผา่น SPC  โดย SPC ไดล้งทุนบางสว่นใน SPKK5 เพื่อให ้SPKK5 มเีงนิทุนในการซือ้ทีด่นิ
เพือ่พฒันาโครงการโซลา่ฟารม์ มลูคา่จาํนวน 39,350,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีน โดยการ
ลงทุนในสว่นทีเ่หลอื SPC จะดาํเนินการภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2555 
ของบรษิทัฯ ในคราวน้ี 

3) การลงทุนของบรษิทัฯ โดยผา่น SPC  โดย SPC ไดล้งทุนบางสว่นใน SPKR9 เพือ่ให ้SPKR9 มเีงนิทุนในการซือ้ทีด่นิ
เพือ่พฒันาโครงการโซลา่ฟารม์ มลูค่าจาํนวน 56,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.00 ของทุนจดทะเบยีน โดยการ
ลงทุนในสว่นทีเ่หลอื SPC จะดาํเนินการภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2555 
ของบรษิทัฯ ในคราวน้ี 

4) การลงทุนของบรษิทัฯ โดยผ่าน SPC  โดย SPC ซือ้ทีด่นิทีต่ําบลโนนสงู อําเภอดอนชมพ ูจงัหวดันครราชสมีา เพื่อใช้
เป็นคลงัสนิคา้ (Warehouse) สาํหรบัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ของ SPC เป็นเงนิทัง้สิน้ 17,326,500 บาท  

5) การลงทุนของบรษิทัฯ โดยผ่าน SPC  โดย SPC ซือ้พืน้ทีส่าํนกังาน อาคารยไูนเตด็ทาวเวอร ์เลขที ่333/19 ชัน้ 13 
เป็นเงนิจาํนวน 18,300,000 บาท เพือ่เตรยีมการขยายธุรกจิในอนาคต 

บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขออนุมตักิารลงทุนใน SPKR5 SPKK3 และ SPKK4 แยกจากการขออนุมตักิารลงทุน
ใน SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 เน่ืองจาก 3 โครงการแรกจําเป็นต้องซื้อที่ดนิ สัง่ซื้อแผงพลงังานแสงอาทติย์ ตลอดจน
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน อีกทัง้ บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องขออนุมตัิการลงทุนใน SPKK5 และ 
SPKR9 บางสว่น เน่ืองจาก 2 โครงการน้ีจําเป็นตอ้งซื้อทีด่นิเขา้มาก่อนตามสญัญาจะซื้อจะขายทีไ่ดท้ําไวก้บัเจา้ของทีด่นิ 
ซึง่เตรยีมไวส้าํหรบัการก่อสรา้งโครงการโซลา่ฟารม์ในอนาคต 

ในการน้ี เน่ืองจาก รายการดงักล่าวขา้งต้นมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 45.39 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 
ตามทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 ภายใตเ้กณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่คาํนวณ
มลูค่าของรายการไดม้ลูค่าสงูสดุ ซึง่เป็นการเขา้ทาํรายการประเภทที ่2 กล่าวคอื เป็นรายการระหวา่งบรษิทัจดทะเบยีนกบั
บรษิทัยอ่ย โดยมมีลูค่ารายการตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป  
บรษิทัฯ ในฐานะที่เป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทัต่างๆ ที่เขา้ทํารายการดงักล่าวขา้งต้น ไดนํ้าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิ และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ และไดด้าํเนินการจดัสง่สารสนเทศตามรายละเอยีดทีก่าํหนดในประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปไปยงั
ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2555 
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อยา่งไรกต็าม เพื่อความโปรง่ใสในการดาํเนินการตามหลกัการกํากบัการดแูลกจิการทีด่ ีทางคณะกรรมการ
บรษิทัจงึเหน็ควรใหนํ้ารายละเอยีดเกี่ยวกบัการลงทุนในโครงการ SPKR5 SPKK3 และ SPKK4 นําเสนอเพื่อขอ
อนุมตัต่ิอผูถ้อืหุน้ควบคูไ่ปกบัการขออนุมตักิารลงทุนในโครงการ SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 

1.7 เกณฑท่ี์ใช้ในการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บรษิทัฯ ไดท้าํการประมาณการเงนิลงทุนในการก่อสรา้งโซล่าฟารม์ของ SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 โดย
การประมาณการดงักล่าวไดร้บัการจดัทําขึน้โดยผูบ้รหิารที่มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการลงทุน 
และก่อสรา้งโซลา่ฟารม์ 

1.8 ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัจดทะเบียนจากผลของรายการนัน้ 

การขยายจํานวนโซล่าฟาร์มเพื่อเ ป็นการก้าวสู่ความเป็นผู้ นําในธุรกิจโซล่าฟาร์มของบริษัทฯ  
ในประเทศไทย รวมทัง้สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

1.9 แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 12/2554 เมื่อวนัที ่ 20 กรกฎาคม 2554 ไดม้มีตอินุมตัใิห ้ 
บรษิทัฯ จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จาํนวนไมเ่กนิ 60,000,000 หุน้ และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(โดยไมค่ดิมลูค่า) 
ของบรษิทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไป และ/หรอืแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืแหล่งเงนิทุน
อื่นๆ เพือ่บรษิทัฯ จะนําเงนิไปใหเ้งนิกูห้รอืเพิม่ทุนแก่ SPC เพื่อ SPC จะไดนํ้าเงนิจากแหล่งเงนิทุนดงักล่าวไปซือ้หุน้
เพิม่ทุนใน SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 เพือ่ซือ้ทีด่นิสาํหรบัพฒันาโซลา่ฟารม์ต่อไป 

1.10 เง่ือนไขในการทาํรายการ 

-ไมม่-ี 

1.11 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเข้าทาํรายการ 

  คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่การลงทุนเพิม่เตมิของ SPC ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ เน่ืองจากเป็นการขยายจํานวนโซล่าฟารม์เพื่อเป็นการ
กา้วสูค่วามเป็นผูนํ้าในธุรกจิโซล่าฟารม์ของบรษิทัฯ ในประเทศไทย รวมทัง้สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
จงึมมีตอินุมตัใิห ้SPC SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 เขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามรายละเอยีดทีก่ลา่วขา้งตน้ 

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัตามข้อ 1.11 

 -ไมม่-ี    

2. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในขอ้มูลที่ระบุไวใ้นสารสนเทศน้ี ในการน้ี กรรมการผูม้อีํานาจกระทําการแทน
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ นางสาววนัด ีกุญชรยาคง ไดต้รวจทานขอ้มลูในสารสนเทศน้ีแลว้อยา่งระมดัระวงั และขอรบัรองว่าไมม่ขีอ้ความ
อนัเป็นเทจ็ และไม่ไดม้กีารละเวน้ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ซึ่งจําเป็นตอ้งม ีหรอืตอ้งระบุไวใ้นสารสนเทศน้ี ตลอดจนไม่มี
ขอ้ความทีก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิแต่อยา่งใด 
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3. รายงานความเหน็ของผู้เช่ียวชาญอิสระ (เช่น ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น) 

ไมม่ ี

4. หน้ีสิน  

4.1 ยอดรวมของตราสารหน้ีท่ีออกจาํหน่ายแล้วและท่ียงัมิได้ออกจาํหน่าย 

ไมม่ ี 

4.2 ข้อมลูเก่ียวกบัภาระหน้ีสินของบริษทัฯ SPC และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และภาระการนํา
สินทรพัยว์างเป็นหลกัประกนั  

เงินกู้ 

SPC และกลุม่บรษิทัยอ่ย ไดร้บัสนิเชื่อในรปูของวงเงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว วงเงนิเลตเตอร ์ออฟเครดติ และทรสัต์
รซีที  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 วงเงนิรวม 2,409.86 ลา้นบาท   โดยมหีุน้ในบรษิทัยอ่ย ทีถ่อืโดยบรษิทั โซล่า เพาเวอร ์จาํกดั 
(“SPC”) และ บรษิทัอื่น และหุน้ของ SPC ทีถ่อืโดยบรษิทัฯ และมทีีด่นิ อาคาร และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั  และผลประโยชน์จากการประกนัอคัคภียั เป็นหลกัทรพัยค์ํ้า
ประกนั   

ทัง้น้ี  SPC และกรรมการของ SPC ไดค้ํ้าประกนัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์นกวา่จะก่อสรา้งเสรจ็ใหก้บั
บรษิทัย่อย ในวงเงนิรวมจํานวน 1,031.59 ลา้นบาท นอกจากน้ี SPC ไดค้ํ้าประกนัประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัย่อยใหไ้ม่ตํ่ากว่าอตัราทีก่ําหนดตามสญัญาสนับสนุน และมกีารคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงนิ
ดว้ย 

หน้ีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 

SPC มหีน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 6 ฉบบั อตัราคา่เชา่ปีละ 2.19 ลา้นบาท โดยมรีะยะเวลาตามสญัญาเชา่ 48 
เดอืน และ 60 เดอืน ซึง่เมือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาครบถว้นแลว้ กรรมสทิธิจ์ะโอนเป็นของ SPC ทัง้น้ี ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2554 SPC มหีน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิสทุธ ิ6.4 ลา้นบาท 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

SPC มเีงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง วงเงนิกู้จํานวน 11.48 ล้านบาท ซึ่งมกีําหนดจ่ายคนืเงนิต้นทุกเดอืน 
จาํนวน 84 งวด งวดละ 0.14 ลา้นบาท โดยในงวดที ่84 SPC มหีน้าทีช่าํระสว่นทีค่า้งชาํระทัง้หมด โดย SPC เริม่ชาํระงวดแรกใน
เดอืนมกราคม 2554 เงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้ในปีที ่1 – 3 รอ้ยละ MLR - 1.25 ต่อปี และในปีที ่4 เป็นตน้ไป 
รอ้ยละ MLR ต่อปี เงนิกูย้มืระยะยาวน้ีมอีาคารเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ยอดเงนิกูด้งักล่าว
คงเหลอื 9.84 ลา้นบาท 

SPKR1 ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ SPC มเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง วงเงนิกูจ้ํานวน 420.0 ลา้นบาท  ซึ่งมี
กําหนดจ่ายคนืเงนิต้นทุก 3 เดอืน จํานวน 32 งวด เริม่ชําระงวดแรกเดอืนสงิหาคม 2553 โดยเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมอีตัรา
ดอกเบีย้ในปีที ่1 – 3 รอ้ยละ THBFIX3M + 2.75 ต่อปี ในปีที ่4 เป็นตน้ไป รอ้ยละ MLR – 1.25 ต่อปี อยา่งไรกต็าม บรษิทัยอ่ย
ไดท้ําสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) กบัสถาบนัการเงนิเพื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนั
ผวนของอตัราดอกเบี้ยไวเ้ป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ เงนิกู้ยมืระยะยาวน้ี มทีี่ดนิ อาคาร แผงพลงังานแสงอาทติย ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึบญัชอีอมทรพัย ์และบญัชกีระแสรายวนั เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เงนิกูร้ะยะ
ยาวดงักลา่วมยีอดคงเหลอืทัง้สิน้ 351.33 ลา้นบาท  
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SPSN1 และ SPNP1 ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ SPC มเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง วงเงนิกูจ้าํนวนบรษิทัละ 
441.0 ลา้นบาท ซึง่มกีาํหนดจา่ยคนืเงนิตน้ทุก 3 เดอืน จาํนวน 35 งวด โดย SPSN1 และ SPNP1 จะเริม่ชาํระงวดแรกในเดอืน 
พฤษภาคม 2554 และ เดอืนกรกฎาคม 2554 ตามลําดบั โดยเงนิกู้ยมืระยะยาวดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยในปีที่ 1 – 3 รอ้ยละ 
THBFIX3M + 2.75 ต่อปี ในปีที ่4 เป็นตน้ไป รอ้ยละ MLR – 1.25 ต่อปี โดยบรษิทัยอ่ยไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
(Interest Rate Swap) กบัสถาบนัการเงนิเพื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ไวเ้ป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว เงนิกู้ยมืระยะยาวน้ีมทีี่ดิน อาคาร แผงพลงังานแสงอาทติย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเป็นหลกัทรพัย์คํ้า
ประกนั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เงนิกูร้ะยะยาวดงักล่าวไดถู้กเบกิใชแ้ละมยีอดคงคา้งจํานวน 372.55 ลา้นบาท และ 
411.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

SPKR2 และ SPLO1 มวีงเงนิกูย้มืร่วมจากสถาบนัการเงนิในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง จาํนวน 3 วงเงนิ
ดงัน้ี 

  วงเงนิทีห่น่ึง วงเงนิกูย้มืร่วมจากสถาบนัการเงนิในประเทศ จํานวน 526.00 ลา้นบาท ซึ่งมกีําหนดจ่าย
ชาํระคนืเงนิตน้ทุก 3 เดอืน จาํนวน 36 งวด ชาํระงวดแรกในเดอืนพฤศจกิายน 2554 กําหนดชาํระดอกเบีย้ทุก
วนัสิน้เดอืน โดยมกีารคดิดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX3M + 2  ต่อปี โดยบรษิทัย่อยไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอตัรา
ดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) กบัสถาบนัการเงนิเพื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนั
ผวนของอตัราดอกเบีย้ ไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เงนิกูร้ะยะยาวดงักล่าวได้
ถกูเบกิใชแ้ละมยีอดคงคา้งจาํนวน 262.34 ลา้นบาท เท่ากนัทัง้สองแห่ง 

 วงเงนิทีส่อง วงเงนิกูกู้ย้มืจากสถาบนัการเงนิต่างประเทศจาํนวน 244.00 ลา้นบาท ซึง่มกีาํหนดจา่ยชาํระคนืทุก 
3 เดอืน ณ วนัสิน้เดอืน จาํนวน 44 งวด ชาํระงวดแรก ณ วนัสิน้เดอืนของเดอืนพฤศจกิายน 2554 โดยมกีารคดิ
ดอกเบีย้อตัราคงทีต่ามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู ้โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เงนิกูร้ะยะยาวดงักล่าวไดถู้ก
เบกิใชแ้ละมยีอดคงคา้งจาํนวน 121.70 ลา้นบาท เท่ากนัทัง้สองแห่ง 

 วงเงนิที่สาม วงเงนิกู้ยมืจํานวน 4.00 ลา้นเหรยีญสหรฐั ซึ่งมกีารกําหนดจ่ายชําระทุก 3 เดอืน ณ วนัสิน้เดอืน 
จาํนวน 56 งวด ชาํระงวดแรก ณ วนัสิน้เดอืนของเดอืนพฤศจกิายน 2554 โดยมอีตัราดอกเบีย้พเิศษคงทีโ่ดยบรษิทั
ยอ่ยไดท้ําสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ (Cross Currency Interest Rate 
Swap) กบัสถาบนัการเงนิเพื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไว้
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เงนิกูร้ะยะยาวดงักล่าวไดถู้กเบกิใชแ้ละมมีลูหน้ีคงคา้ง
จาํนวน 1.99 ลา้นเหรยีญสหรฐั จาํนวนหลงัแปลงคา่เทยีบเทา่ 62.04 ลา้นบาท เทา่กนัทัง้สองแหง่ 
วงเงนิกู้ยมืระยะยาวน้ี มทีี่ดนิ อาคาร แผงพลงังานแสงอาทติย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึบญัชี
ออมทรพัย ์และบญัชกีระแสรายวนั เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั ทัง้สามวงเงนิ 

 SPKK1 มวีงเงนิกูย้มืรว่มจากสถาบนัการเงนิหลายแหง่วงเงนิกูร้ว่มจาํนวน 455.00 ลา้นบาท ซึง่มกีําหนดจ่ายชาํระคนืเงนิตน้ 
และดอกเบีย้ทุก 3 เดอืน ณ วนัสิน้เดอืน จาํนวน 36 งวด ชําระงวดแรก ณ วนัสิน้เดอืนของเดอืนมนีาคม 2555 โดยมกีารคดิรอ้ยละ 
THBFIX3M+1.80 ต่อปี เงนิกูย้มืระยะยาวน้ี มทีีด่นิ อาคาร แผงพลงังานแสงอาทติย ์และอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึบญัชี
ออมทรพัย ์และบญัชกีระแสรายวนั เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เงนิกูร้ะยะยาวดงักล่าวไดถู้กเบกิ
ใชแ้ละมยีอดคงคา้งจาํนวน 440 ลา้นบาท 

4.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า  

นอกจากภาระหน้ีสนิข้างต้นแล้ว SPCG และบรษิทัย่อยยงัมภีาระหน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยท์ีเ่หลอื โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 โครงการ SPKR3 SPKR7 ซึง่อาจมวีงเงนิกูร้ะยะยาวประมาณ 487.5 ลา้นบาท และ SPKR4 ซึง่อาจมวีงเงนิ
กูร้ะยะยาวประมาณ 517.5 ลา้นบาท สว่นวงเงนิ Letter of Credit 430.0 ลา้นบาท และวงเงนิซือ้เงนิตรา
ต่างประเทศ ไมเ่กนิ 15.0 ลา้นดอลลา่รส์หรฐั จะเทา่กนัทัง้สามโครงการ 
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 โครงการของบรษิทัยอ่ยทัง้ 6 บรษิทัคอื SPKR5 SPKK3 SPKK4 SPKK5 SPKK8 ซึง่อาจมวีงเงนิกูร้ะยะ
ยาวประมาณ 472.5 ลา้นบาท และ SPKR9 ซึง่อาจมวีงเงนิกูร้ะยะยาวประมาณ 480.0 ลา้นบาท สว่นวงเงนิ 
Letter of Credit 430 ลา้นบาท และวงเงนิซือ้เงนิตราต่างประเทศ ไมเ่กนิ 15.0 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั จะเท่ากนั
ทัง้ 6 โครงการ 

ทัง้น้ี SPKR2 และ SPLO1 ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ SPC ไดเ้ขา้ทาํสญัญา Inter Company Support กบัสถาบนัการเงนิ
ที่ใหเ้งนิกู้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยของ SPC ดงักล่าวทัง้ 2 บรษิทั โดยสญัญาดงักล่าวกําหนดไวว้่า หาก SPKR2 และ 
SPLO1 บรษิทัหน่ึงบรษิทัใด ไม่สามารถชําระหน้ีให้แก่สถาบนัการเงนิในงวดใดงวดหน่ึงได ้บรษิทัที่เหลอื มหีน้าที่ในการ
ชว่ยเหลอืทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัทีป่ระสบปญัหาดงักลา่วได ้

5. ข้อมลูบริษทั 

5.1  ข้อมลูการประกอบธรุกิจโดยสรปุ และแนวโน้มธรุกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) เริม่แรกก่อตัง้ขึน้ภายใตช้ื่อ บรษิทั ธติพิฒัน์ เซริฟ์พอยท ์จาํกดั เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 
2536 ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั สตลี อนิเตอรเ์ทค จํากดั เมื่อวนัที ่8 ธนัวาคม 2537 ดําเนินธุรกจิผลติ จดัจําหน่าย และ
ใหบ้รกิารตดิตัง้วสัดุก่อสรา้งเหลก็เคลอืบทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลงัคาและฝาผนงั บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2548 ดว้ยทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

  ต่อมาบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิโซล่าฟารม์ ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่2/2553 
เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2553 จงึมมีตอินุมตักิารเขา้ซือ้หุน้สามญัของ SPC ซึง่ดาํเนินธุรกจิพฒันาโซล่าฟารม์จํานวน 34 โครงการ 
รวมทัง้รบัเหมาก่อสรา้งและใหบ้รกิารดา้นปฏบิตักิาร บาํรุงรกัษาและประเมนิผลโรงไฟฟ้า โดยในวนัที ่28 มนีาคม 2554 บรษิทั
ไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามญัของ SPC จํานวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซื้อหุน้ละ 10 บาท คดิเป็น
ค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้ 450,000,000 บาท โดยบรษิทัชาํระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจาํนวน 450,000,000 
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุน้ของบรษิทัทัง้สิน้ 450,000,000 บาท 
เพื่อตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ของ SPC ทีต่อบรบัคาํเสนอซือ้หุน้ของบรษิทั โดยนําหุน้ทีถ่อืใน SPC มาชาํระเป็นค่าหุน้แทนการ
ชาํระดว้ยเงนิ การเขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวมผีลทาํใหบ้รษิทัมทุีนจดทะเบยีนชาํระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 500,000,000 บาท คดิเป็นจาํนวน
หุน้ทัง้สิน้ 500,000,000 หุน้และเขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ใน SPC รวมทัง้ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์อง SPC และบรษิทัยอ่ยอกี 34 แห่ง
ของ SPC ซึ่งดําเนินธุรกจิพฒันาโซล่าฟาร์ม และรายการดงักล่าวจดัเป็นการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทางอ้อม 
(Reverse Takeover) ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี บรษิทัไดเ้ปลีย่นเป็นชื่อ บรษิทั เอสพซีจี ี
จาํกดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่17 มถุินายน 2554 

เมื่อวนัที ่22 – 24 กุมภาพนัธ ์2555 SPCG ทําการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 60,000,000 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 21 บาท พรอ้มกบัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัต่อนัก
ลงทุนทีจ่องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ในอตัราส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุน 2 หุน้ต่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย รวมเป็นใบสาํคญัแสดง
สทิธจิาํนวนรวม 30,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มอีายุไมเ่กนิ 3 ปีนบัแต่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมรีาคาใช้
สทิธซิือ้หุน้สามญัที ่1 บาทต่อหุน้ และกาํหนดใหใ้ชส้ทิธคิรัง้เดยีว ณ วนัที ่2 มนีาคม 2558 ซึง่ภายหลงัจากการเพิม่ทุนดงักล่าว 
SPCG มทุีนจดทะเบยีนทัง้หมดเป็นจาํนวน 840,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 

(1) หุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้จาํนวน 560,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
(2) หุน้ที่จดัสรรเพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั และยงัมไิด้เรยีกชําระ        จํานวน 

280,000,000 หุน้ 
ทัง้น้ี กลุม่บรษิทั SPCG ประกอบธุรกจิหลกั 2 ธุรกจิคอื 
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1. ธุรกจิโซล่าฟารม์ ดําเนินการภายใต้บรษิทัย่อย คอื SPC และ บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์เอน็จเินียริง่ จํากดั 
(“SPE”) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 
1.1 ธุรกจิลงทุนและพฒันาโซลา่ฟารม์ 
1.2 ธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งโซล่าฟารม์แบบครบวงจร (“EPC”: Engineering Procurement and 

Construction) 
1.3 ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบํารุงร ักษา และการประมวลผลโซล่าฟาร์ม (“OMM”: 

Operation, Maintenance and Monitoring) 
2. ธุรกจิเหลก็ ซึง่เป็นธุรกจิดัง้เดมิของบรษิทั ดาํเนินการภายใต ้บรษิทั สตลี แอนด ์โซลา่ รฟู จาํกดั (“SSR”) 

 ทัง้น้ี กลุม่บรษิทัมโีครงสรา้งการถอืหุน้ ณ วนัที ่6 มนีาคม 2555 ดงัน้ี 

บจ. โซล่า เพาเวอร ์
(SPC)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(บุรีรัมย์ 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(บุรีรัมย์ 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(บุรีรัมย์ 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สุรินทร์ 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สุรินทร์ 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สุรินทร์ 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 10)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 9)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 9)

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

100.00%

100.00%

100.00%

99.97%

70.00%

100.00%

99.97%

60.00%

99.97%

100.00%

60.00%

60.00%

56.00%

51.07%

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 8)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 7)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 6)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 5)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 4)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 8)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 7)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 6)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 5)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 4)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 1)

51.00% บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สกลนคร 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สกลนคร 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(เลย 1)

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

51.00%

99.97%

56.00%

99.97%

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(เลย 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(หนองคาย 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(อุดรธานี 1)

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

บมจ. เอสพีซีจี
(SPCG)

100.00%

บจ. สตีล แอนด์ โซลา่ รูฟ
(SSR) 

บจ. โซล่าเพาเวอร์ 
เอ็นจิเนียริ่ง (SPE)

100.00% 100.00%

 

 บริษทั โซล่า เพาเวอร ์จาํกดั และบริษทัย่อย 

บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั หรอื SPC จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ลา้น
บาท ไดเ้ริม่ดําเนินธุรกจิเมื่อวนัที ่ 1 มถุินายน 2551 โดยดาํเนินการขอขายไฟฟ้าเขา้ระบบสาํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวยีน ตามประกาศการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (“กฟภ.”) ลงวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2551 ฉบบัที ่ 2 เรื่อง การกําหนดราคาสว่น
เพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้าสาํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน ซึง่ทาํให ้SPC ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP: Very 
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Small Power Producer) ทีผ่ลติไฟฟ้าดว้ยระบบพลงังานแสงอาทติย ์ไดร้บัสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาท
ต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชยส์าํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากทีผ่ลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติย ์ โดยไมต่อ้งมกีารวางเงนิคํ้าประกนัตามประกาศฉบบัที ่ 3 และเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหก้่อสรา้ง
โรงผลติไฟฟ้าดว้ยระบบแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ขนาดประมาณ 6 เมกกะวตัตจ์าํนวน 34 แหง่  

ธุรกจิของ SPC แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
1. ธุรกจิลงทุนและพฒันาโซลา่ฟารม์ 
SPC ดําเนินธุรกจิพฒันาโซล่าฟาร์มจํานวน 34 แห่งซึ่งดําเนินการภายใต้บรษิทัย่อยจํานวน 34 บรษิทั โดยมี

รายละเอยีด ณ วนัที ่6 มนีาคม 2555 ดงัน้ี 

ลาํดั
บ 

ช่ือบริษทัย่อยของ SPC 
จงัหวดั 
ท่ีตัง้ 

ช่ือย่อ
บริษทั* 

ทนุจดทะเบียน
ชาํระแล้ว 

(บาท) 

การลงทนุ 
ของ SPC 

(%) 

สญัญาซ้ือขาย 
ไฟฟ้าลงวนัท่ี 

COD 
ตามสญัญา
ซ้ือขายไฟฟ้า 

1 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 1) จาํกดั นครราชสมีา SPKR1 280,000,000 51.07% 15 พ.ค.2552 21 เม.ย. 2553** 
2 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สกลนคร 1) จาํกดั สกลนคร SPSN1 189,000,000 51.00% 19 ม.ิย. 2552 9 ก.พ. 2554** 
3 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 1) จาํกดั นครพนม SPNP1 189,000,000 51.00% 18 ม.ิย. 2552 22 เม.ย. 2554** 
4 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 2) จาํกดั นครราชสมีา SPKR2 189,000,000 56.00% 27 ก.ค. 2552 13 ก.ย. 2554** 
5 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(เลย 1) จาํกดั เลย SPLO1 189,000,000 56.00% 29 ก.ค. 2552 15 ก.ย. 2554** 
6 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 1) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK1 189,000,000 70.00% 28 ก.ค. 2552 31 ม.ีค. 2555 
7 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 3) จาํกดั นครราชสมีา SPKR3 162,500,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
8 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 4) จาํกดั นครราชสมีา SPKR4 153,315,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
9 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 5) จาํกดั นครราชสมีา SPKR5 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
10 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 6) จาํกดั นครราชสมีา SPKR6 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
11 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 7) จาํกดั นครราชสมีา SPKR7 113,825,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
12 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 8) จาํกดั นครราชสมีา SPKR8 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
13 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 9) จาํกดั นครราชสมีา SPKR9 56,000,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
14 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 2) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
15 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 3) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK3 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
16 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 4) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK4 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
17 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 5) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK5 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
18 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 6) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK6 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
19 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 7) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK7 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
20 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 8) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK8 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
21 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 9) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK9 100,000 99.97% 11 มคี 2553 31 ต.ค. 2556 
22 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 10) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK10 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
23 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(เลย 2) จาํกดั เลย SPLO2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
24 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 2) จาํกดั นครพนม SPNP2 100,000 99.97% 11 มคี 2553 31 ต.ค. 2556 
25 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 3) จาํกดั นครพนม SPNP2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
26 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(บุรรีมัย ์1) จาํกดั บุรรีมัย ์ SPBR1 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
27 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(บุรรีมัย ์2) จาํกดั บุรรีมัย ์ SPBR2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
28 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(บุรรีมัย ์3) จาํกดั บุรรีมัย ์ SPBR3 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
29 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สกลนคร 2) จาํกดั สกลนคร SPSN2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
30 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์1) จาํกดั สรุนิทร ์ SPSR1 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
31 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์2) จาํกดั สรุนิทร ์ SPSR2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
32 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์3) จาํกดั สรุนิทร ์ SPSR3 100,000 99.97% 11 ม.ีค. 2553 31 ต.ค. 2556 
33 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(หนองคาย 1) จาํกดั หนองคาย SPNK1 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
34 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(อุดรธานี 1) จาํกดั อุดรธานี SPAD1 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

หมายเหตุ:  *กาํหนดโดยทีป่รกึษาทางการเงนิ เพือ่ความสะดวกในการอา้งองิ  
 ** วนัทีโ่รงไฟฟ้าเปิดดาํเนินการในเชงิพาณิชย ์(COD) ตามความเป็นจรงิ 

นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ จาํนวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 
โคราช 2 และ เลย 1 ดงัทีแ่สดงไวใ้นตารางขา้งตน้ SPC มโีรงไฟฟ้าทีก่ําลงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาจาํนวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ 
ขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่คาดวา่จะเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสที ่1 ปี 2555 
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โรงไฟฟ้าทัง้ 9 แห่งขา้งตน้ มกีําลงัการผลติตดิตัง้โครงการละประมาณ 6 เมกกะวตัต ์แต่ทีผ่่านมากระแสไฟฟ้าทีผ่ลติ
ไดจ้รงิโดยเฉลีย่แลว้ตํ่ากว่าจํานวนไฟฟ้าที ่กฟภ.รบัซื้อตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที ่5.88 เมกกะวตัต์ ดงันัน้บรษิทัจงึมแีผนการ
เพิม่กาํลงัการผลติตดิตัง้สาํหรบัโรงไฟฟ้าอกี 25 แห่งทีเ่หลอื เป็นโครงการละ 7.5 เมกกะวตัต ์(รวมถงึโครงการโรงไฟฟ้าโคราช 
8 หรอืโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที่ 10 ซึ่งได้รบัการอนุมตัิการลงทุนในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวนัที่ 6 
กนัยายน 2554) ซึ่งคาดว่าจะทําใหส้ามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดใ้กลเ้คยีงกบัจํานวนที ่กฟภ.รบัซื้อตามสญัญา ดัง้นัน้กําลงัการ
ผลติตดิตัง้โดยรวมของโรงไฟฟ้าทัง้หมด 34 แหง่จะอยูท่ีป่ระมาณ 241.5 เมกกะวตัต ์

SPC มแีผนทีจ่ะทําการพฒันาโซล่าฟารม์ตามแผนงานทีไ่ดก้ําหนดไวภ้ายในปี 2556 โดยลําดบัก่อนหลงัของการ
ดาํเนินโครงการจะขึน้อยู่กบัการจดัหาทีด่นิ ซึ่งหากโครงการมคีวามล่าชา้ กส็ามารถขยายระยะเวลา COD ไดข้ึน้อยู่กบัการ
พจิารณาของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเกีย่วกบัความคบืหน้าของแต่ละโครงการวา่อยูใ่นขัน้ตอนใด ซึง่จะพจิารณาเป็นรายกรณีไป 
ทัง้น้ี โดยปกตแิลว้ กฟภ.จะพจิารณาจากความคบืหน้าในการจดัหาทีด่นิ เงนิทุน และความคบืหน้าในการก่อสรา้งเป็นสาํคญั 

นอกจากน้ี SPC มโีอกาสสรา้งรายไดจ้ากการขายคารบ์อนเครดติ (“CER”: Certifies Emission Reduction) เน่ืองจาก
การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นการดาํเนินการตามกลไกการพฒันาพลงังานสะอาด (“CDM”: Clean Development 
Mechanism) ซึง่ปจัจุบนั SPC กําลงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาเพื่อใหส้ามารถนําไปหกัลบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน
ประเทศอุตสาหกรรมต่างๆได ้

2. ธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งโซลา่ฟารม์แบบครบวงจร (EPC) 
SPC เป็นผูใ้หบ้รกิาร EPC โดยใหก้ารบรกิารเป็นทีป่รกึษาดา้นวศิวกรรม การออกแบบ การก่อสรา้ง การจดัการ การ

ตดิตัง้และควบคุมระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์หก้บับรษิทัยอ่ยของ SPC 
3. ธุรกจิบรกิารดา้นการปฏบิตักิาร การบาํรงุรกัษา และการประมวลผลโซลา่ฟารม์ (OMM) 
SPC เป็นผูใ้หบ้รกิาร OMM แก่โรงไฟฟ้าทีด่าํเนินการโดยบรษิทัยอ่ยของ SPC 

 บริษทั โซล่า เพาเวอร ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  

บรษิทั โซลา่ เอน็จเินียริง่ จาํกดั หรอื SPE ดาํเนินธุรกจิบรกิาร EPC และ OMM โดยคาดวา่จะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้นอก
กลุม่บรษิทั ปจัจุบนัมทุีนจดทะเบยีนจาํนวน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
โดยมทุีนชาํระแลว้ ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2554 จาํนวน 250,000 บาท  

 บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รฟู จาํกดั  

บรษิทั สตลี แอนด ์โซล่า รฟู จํากดั หรอื SSR จดัตัง้ขึน้เพื่อการโอนยา้ยธุรกจิเหลก็เดมิทีเ่คยดําเนินการภายใตช้ื่อ 
บรษิทั สตีล อินเตอร์เทค จํากดั (มหาชน) มาไว้ภายใต้ SSR เพื่อที่จะให้ SPCG เป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้น 
(Holding company) โดยไดเ้ริม่ดาํเนินการโอนยา้ยธุรกจิตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2554 เป็นตน้มา และคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสรจ็
ประมาณไตรมาสที ่2 ปี 2555 ปจัจุบนัมทุีนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

ทัง้น้ี ธุรกจิเหลก็เดมิทีโ่อนยา้ยมาดําเนินการภายใต ้SSR ประกอบดว้ยธุรกจิผลติ จดัจําหน่าย และใหบ้รกิารตดิตัง้
วสัดุก่อสรา้งเหลก็เคลอืบทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลงัคาและฝาผนงั โดยมผีลติภณัฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) แผ่นเหลก็เคลอืบขึน้ลอน (Roll forming metal sheet) ทัง้ชนิดเคลอืบสแีละไมเ่คลอืบส ีเป็นผลติภณัฑห์ลกั
ของบรษิทั ใชต้ราสนิคา้ “Rollform” ซึ่งเป็นลขิสทิธิเ์ฉพาะ ผลติจากแผ่นเหลก็กลา้เคลอืบทบัดว้ยสารผสม
ระหวา่งอลมูเินียมและสงักะส ี(Aluzinc) มคีุณสมบตักินัน้ํารัว่ซมึ ทนต่อการกดักรอ่น น้ําหนกัเบา มอีายุการ
ใชง้านยาวนาน โดยมรีะยะเวลาการรบัประกนัสงูสุดถงึ 30 ปี แผ่นเหลก็เคลอืบดงักล่าว นอกจากจะใชเ้ป็น
วสัดุมุงหลงัคาแลว้ยงัสามารถใชป้ระกอบเป็นฝาผนัง หรอืสว่นประกอบอื่นๆของตวัอาคาร เช่น ฝ้า กนัสาด 
รัว้ บานเกลด็ เป็นตน้ 
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(2) แปเหลก็กลา้กําลงัสงู (High Strength Purlins) รปูแบบตวั C และตวั Z ซึง่ผลติโดยการขึน้รปูจากแผ่น
เหล็กกล้ากําลงัสูงที่เคลอืบกนัสนิมด้วยสงักะส ีแปทัง้สองชนิดเหมาะสําหรบัใช้ในงานโครงสร้างเหล็กรบั
หลงัคาหรอืโครงสรา้งรบัผนงัอาคาร มน้ํีาหนกัเบากวา่แปเหลก็ดาํทัว่ไป  

(3) ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ซึง่เป็นผลติภณัฑเ์สรมิใหก้บัแผน่หลงัคาและผนงั ไดแ้ก่ 
- หลงัคาโปรง่แสง สาํหรบัอาคารทีต่อ้งการแสงธรรมชาต ิ
- อุปกรณ์ประกอบการตดิตัง้หลงัคาและฝาผนงั เชน่ ฉนวนกนัความรอ้น สกร ูเป็นตน้ 
- ระบบโครงสรา้งสาํเรจ็รปู (PEB) ออกแบบตามทีล่กูคา้ตอ้งการ จดัสง่เป็นชุดถงึสถานทีก่่อสรา้ง ซึ่งแต่

ละชิ้นส่วนของโครงสร้างถูกออกแบบมาให้สามารถทําการยึดต่อเข้าด้วยกนัด้วยระบบสลกัเกลียว
และน๊อต  

SSR มกีารใหบ้รกิารตดิตัง้ทัว่ประเทศสาํหรบัผลติภณัฑทุ์กประเภททีผ่ลติและจาํหน่าย โดยใชว้ธิกีารวา่จา้งผูร้บัเหมา
ชว่งและมเีจา้หน้าทีฝ่า่ยวศิวกรรมเป็นผูค้วบคุมคุณภาพการตดิตัง้โดยรวม  

5.2  ตารางสรปุงบการเงินในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา และปีปัจจบุนั พร้อมคาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมาและปีปัจจบุนั  

 5.2.1  ตารางสรปุงบการเงิน 

 บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงนิ 
ขอ้มลูของเดมิ งบการเงนิปี 2554 (เดีย่ว) (1) งบการเงนิรวม 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2553 - Compare ปี 2554 ปี 2554 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 112.6 107.4 76.9 76.0 60.3 622.6 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 90.8 84.6 86.2 87.1 1,337.0 4,578.5 

สนิทรพัยร์วม 203.5 192.0 163.1 163.1 1,397.3 5,201.1 

หน้ีสนิหมนุเวยีน 84.5 92.9 60.4 60.4 50.6 1,635.2 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 17.5 12.4 9.6 9.6 0.7 2,409.8 

หน้ีสนิรวม 102.0 105.4 70.0 70.0 51.3 4,045.0 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 101.5 86.7 93.1 93.1 1,346.0 1,156.1 

ทุนจดทะเบยีน 50.0 50.0 500.0 500.0 840.0 840.0 

ทุนชาํระแลว้ - สทุธ ิ 50.0 50.0 50.0 50.0 500.0 500.0 

รายไดร้วม (2) 363.4 295.8 316.3 316.3 332.6 586.2 

ตน้ทุนขาย 295.1 248.8 255.2 255.2 276.5 305.5 

คา่ใชจ้า่ยรวม (3) 343.2 292.1 307.3 307.3 330.8 572.3 
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงนิ 
ขอ้มลูของเดมิ งบการเงนิปี 2554 (เดีย่ว) (1) งบการเงนิรวม 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2553 - Compare ปี 2554 ปี 2554 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 20.2 3.7 9.0 9.0 1.8 13.9 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.40 0.01 0.18 0.18 0.01 (0.02) 

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท)  (4) 0.30 0.17 0.25 0.05 - - 

มลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้ (Fully diluted) 2.03 1.73 1.86 1.86 2.69 2.31 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 12.1 4.6 40.0 40.0 6.2 (218.6) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (10.8) (0.8) (0.4) (0.4) (4.7) (1,852.0) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (6.8) (12.3) (33.5) (33.5) (10.9) 2,053.5 
หมายเหต ุ (1) ทีม่า : งบการเงนิของบรษิทัฯ 
  (2) รวมกาํไร/ขาดทุนจาดอตัราแลกเปลีย่น และรายไดอ้ื่น 
  (3) รวมตน้ทุนขาย ตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

 บริษทั โซล่า เพาเวอร ์จาํกดั  

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงิน 
งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2553 - Compare ปี 2554 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 0.2 149.7 152.2 140.8 523.5 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 0.7 561.9 1865.1 1,896.0 4,444.6 

สนิทรพัยร์วม 1.0 711.7 2017.3 2,036.8 4,968.1 

หน้ีสนิหมนุเวยีน 10.3 375.3 880.2 899.7 1,544.0 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 0.0 0.0 530.7 530.7 2,404.5 

หน้ีสนิรวม 10.3 375.3 1410.9 1,430.4 3,948.5 

สว่นของผูถ้อืหุน้ -9.4 336.3 606.5 606.4 1,019.6 

ทุนจดทะเบยีน 10.0 350.0 450.0 450.0 450.0 

ทุนชาํระแลว้ - สทุธ ิ 2.5 348.0 450.0 450.0 450.0 

รายไดร้วม (2) 0.0 8.7 91.5 91.5 316.9 

ตน้ทุนขาย 0.0 0.0 22.6 22.6 81.6 

คา่ใชจ้า่ยรวม (3) 11.7 8.5 78.7 78.7 300.4 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ -11.7 0.2 12.7 12.7 16.5 
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงิน 
งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2553 - Compare ปี 2554 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) -46.70 0.00 0.10 0.20 (0.21) 

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท)  (4) - - - - - 

มลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้ (Fully diluted) (9.36) 0.96 1.35 1.35 2.26 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน -1.5 -20.0 -7.8 18.0 (213.8) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 1.8 -309.4 -417.4 (465.0) (1,874.9) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ -0.3 339.1 461.5 502.8 2,056.3 
หมายเหตุ  (1) ทีม่า : งบการเงนิของ SPC 
  (2) SPC เริม่มบีรษิทัยอ่ยในปี 2552 
  (3) รวมกาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น และรายไดอ้ื่น 
  (4) รวมตน้ทุนขาย ตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

5.2.2 คาํอธิบายและการวิเคราะหผ์ลดาํเนินงาน (MD&A) 

สรปุผลประกอบการและฐานะการเงินท่ีสาํคญัสาํหรบังบปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัย์รวมของบรษิทัที่ปรากฏในงบการเงนิรวมสําหรบัรอบปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 เป็นสนิทรพัย์ของ 
SPC และบรษิทัย่อยของ SPC เท่านัน้โดยที่ยงัไม่ไดร้วมสนิทรพัยใ์นธุรกจิเหลก็ซึ่งเป็นธุรกจิดัง้เดมิของบรษิทั มจีํานวน 
2,036.87 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนจํานวน 140.88 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจํานวน 1,895.99 ลา้นบาท 
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.92 และ 93.08 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยสนิทรพัยท์ี่สาํคญัคอืที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ สาํหรบั
โครงการโซล่าฟารม์ จาํนวน 3 โครงการคอื โคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 จาํนวนรวม 1,764.37 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 86.62 ของสนิทรพัยร์วม  

ณ 31 ธนัวาคม 2554 สนิทรพัยร์วมทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทั จะเป็นสนิทรพัยข์อง SPC บรษิทัย่อยของ 
SPC รวมทัง้มกีารรบัรูฐ้านะการเงนิของธุรกจิเหลก็ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นมา (ภายหลงัจากที่ SPC ไดเ้ขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ทางอ้อมผ่านบรษิทั เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม 2554) มจีํานวน 5,201.20 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัย์
หมุนเวยีนจํานวน 622.62 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจํานวน 4,578.58 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11.97 และ 
88.03 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีนที่สาํคญัไดแ้ก่ เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้หรอืกองทุนเปิดซึ่งเป็น
การบริหารสภาพคล่องของบริษัท ลูกหน้ีการค้าซึ่งผนัแปรไปตามยอดขายของบริษัท และ ลูกหน้ีกรมสรรพากรซึ่งเป็น
ภาษมีลูคา่เพิม่ทีเ่กดิจากการก่อสรา้งโซลา่ฟารม์ (VAT ซือ้) ทีผ่นัแปรตามการทยอยก่อสรา้งโซล่าฟารม์ทีเ่พิม่ขึน้ สว่นสนิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีนทีส่าํคญัคอื ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ มจีํานวน 4,070.89 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 78.27 ของสนิทรพัยร์วม 
เป็นสนิทรพัยใ์นโครงการโซล่าฟารม์ ซึ่งมกีารพฒันาโครงการเพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2553 คอื โคราช 2 เลย 1 และขอนแก่น 1 
ทัง้น้ี สนิทรพัยห์ลกัของโซล่าฟารม์สว่นใหญ่ คอื แผงพลงังานแสงอาทติยแ์ละเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยบรษิทัจะมรีายจ่าย
ลงทุนในทรพัยส์นิถาวรอย่างต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากบรษิทัมแีผนการลงทุนก่อสรา้งโซล่าฟารม์ในสว่นทีเ่หลอืจนครบ 34 
โครงการ 
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หน้ีสนิรวมของบริษัท สําหรบัรอบปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มีจํานวน 1,430.40 ล้านบาทและ 
4,045.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 182.79 เมื่อเทยีบกบัปี 2553 ทัง้น้ี บรษิทัมหีน้ีสนิจาก
ธุรกจิโซล่าฟารม์เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั โดยมเีงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้จาก 402.11 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2553 เป็น 2,445.32 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2554 เน่ืองจากบรษิทัอยู่ในระหว่างการลงทุนก่อสรา้งโซล่าฟารม์ซึ่งตอ้งใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวในสดัสว่นทีส่งู 
นอกจากน้ี รายการหน้ีสนิทีส่าํคญัอื่นๆ ไดแ้ก่ เจา้หน้ีคา่ก่อสรา้งและคา่สนิทรพัยส์าํหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และเงนิกูย้มืระยะ
สัน้เพือ่ใชห้มนุเวยีนในโครงการ ในขณะทีห่น้ีสนิจากธุรกจิเหลก็มจีาํนวนไมม่าก และสว่นใหญ่เป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนของธุรกจิ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สาํหรบัรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มจีํานวน 606.47 ลา้นบาทและ 
1,156.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 90.63 เมื่อเทยีบกบัปี 2553  โดยเป็นสว่นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 433.28 ลา้นบาท และ 568.51 ลา้นบาท ตามลําดบั การเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้เน่ืองจากบรษิทัมี
การรบัรูส้ว่นทุนเพิม่ขึน้จากธุรกจิเหลก็ รวมถงึมสีว่นเกนิมลูค่าหุน้จากการรวมธุรกจิอกีจาํนวน 89 ลา้นบาท ซึง่เป็นการบนัทกึ
บญัชภีายหลงัจากการรวมธุรกจิแบบยอ้นกลบัของ SPC กบับรษิทั ทําใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อย่างมี
นัยสําคญั ทัง้น้ี ในวนัที่ 22 – 24 กุมภาพนัธ์ 2555 บรษิทัได้มกีารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไป
จํานวน 60.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 21.00 บาท และได้รบัเงนิจากการเพิม่ทุนภายหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายแล้วเป็นจํานวน
ประมาณ1,223.94 ลา้นบาท ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัมทุีนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้เพิม่ขึน้จาก 500.00 ลา้นบาท เป็น 
560.00 ลา้นบาท และมสีว่นเกนิมลูคา่หุน้เพิม่ขึน้จาก 89.00 ลา้นบาท เป็นประมาณ 1,252.94 ลา้นบาท 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ณ สิ้นปี 2554 เท่ากบั 3.50 เท่า ซึ่งอยู่ในระดบัที่สูงเน่ืองจากบรษิัท
ดาํเนินการโรงไฟฟ้าในลกัษณะของเงนิกูโ้ครงการ (Project Financing) โดย SPKR1 ไดร้บัเงือ่นไขอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนที ่
60:40 ในขณะที ่SPSN1, SPNP1, SPKR2 และ SPLO1 ไดร้บัเงือ่นไขอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนที ่70:30 

ผลการดาํเนินงาน 

ภายหลงัจากที ่SPC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทางออ้มผ่านบรษิทั เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2554 แลว้ บรษิทั
มรีายไดจ้าก 2 ธุรกจิ คอื ธุรกจิเหลก็และธุรกจิโซล่าฟารม์ ซึง่รายไดร้วมคดิเป็นจาํนวน 586.28 ลา้นบาท และเมื่อเทยีบกบังวด
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัมรีายได้รวมคดิเป็นจํานวน 91.47 ล้านบาท คดิเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
540.95 เน่ืองจากในปี 2554 บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกจิเหลก็ ประกอบกบัโครงการโซล่าฟารม์ทีเ่พิม่ขึน้เป็นจาํนวน 5 โครงการ 
กล่าวคอื โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และเลย 1 เมื่อเทยีบกบัจํานวนโซล่าฟารม์ในงวดเดยีวกนัของปี 2553 
เพยีง 1 โครงการ ไดแ้ก่ โคราช 1  

ต้นทุนขายและบรกิารของบรษิทั สาํหรบัรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มจีํานวน 22.60 ลา้นบาท 
และ 305.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 66.94 และรอ้ยละ 46.58 ตามลาํดบั โดยในปี 2553 บรษิทัมี
อตัรากําไรขัน้ต้นที่สูงเน่ืองจากเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจโซล่าฟาร์ม ซึ่งต้นทุนขายส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาจาก
สนิทรพัยถ์าวร สว่นในปี 2554 อตัรากําไรขัน้ตน้ตํ่าลงเน่ืองจากมกีารรวมธุรกจิเหลก็ซึง่มอีตัรากําไรขัน้ตน้ประมาณรอ้ยละ 15-
20 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร สาํหรบัรอบปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มจีาํนวน 27.55 ลา้นบาท และ 84.82 
ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิม่ขึ้นร้อยละ 207.94 เมื่อเทียบกบังวดปี 2553 ซึ่งส่วนใหญ่เน่ืองมาจาก
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่พิม่ขึน้ภายหลงัจากที ่SPC เขา้จดทะเบยีนทางออ้มผา่นบรษิทั 

กําไรสุทธเิบด็เสรจ็รวมของบรษิทั สาํหรบัรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มจีํานวน 12.73 ลา้นบาท 
และ 13.98 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2554 แมว้่าบรษิทัมรีายได้และอตัรากําไรขัน้ต้นที่เพิม่ขึน้ แต่ก็มตี้นทุนทางการเงนิที่
เพิม่ขึน้จากการกูย้มืเงนิเพื่อการพฒันาโรงไฟฟ้า รวมทัง้มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน สง่ผลใหม้กีําไรสุทธใิกลเ้คยีงกบัปี 
2553 แต่เมือ่โครงการโซลา่ฟารม์ทยอยเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย ์รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้ตามลาํดบั ซึง่บรษิทัเชื่อ
วา่จะสง่ผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้ในอนาคต อยา่งไรกต็ามเมื่อพจิารณาจากสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
จะมผีลขาดทุนสทุธจิาํนวน (11.79) ลา้นบาท ซึง่สาเหตุหลกัเกดิจากการจดัทํางบการเงนิรวม เน่ืองจากรายไดจ้าก EPC และ 
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OMM ที ่SPC ดาํเนินการใหก้บับรษิทัยอ่ยของ SPC นัน้ถอืเป็นรายการระหวา่งกนัซึง่จะถูกตดัออกจากงบการเงนิรวม แต่ภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคลของ SPC จะถูกพจิารณาแยกชาํระตามงบการเงนิเดีย่วของแต่ละบรษิทั ดงันัน้เมื่อจดัทาํงบการเงนิรวม รายได้
จาก EPC และ OMM จะถูกตดัออกในขณะทีค่่าใชจ้่ายภาษนิีตบุิคคลยงัคงอยู ่สง่ผลใหส้ว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเกดิผล
ขาดทุนสทุธ ิ

สภาพคลอ่ง 

ในปี 2553 บรษิทัมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนินงานเป็นจํานวน 18.03 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีําไรสุทธจิาก
การดาํเนินงาน กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนมจีาํนวน (465.05) ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อซือ้สนิทรพัยข์อง
โรงไฟฟ้า และกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิมจีํานวน 502.86 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิจาก
สถาบนัการเงนิและการเพิม่ทุน สาํหรบัปี 2554 บรษิทัมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนินงานเป็นจํานวน (218.67) ลา้น
บาท เน่ืองจากบรษิทัมกีารลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้เพิม่ขึน้จากการทีม่สีภาพคล่องสว่นเกนิ และมลีูกหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั
จากการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) มากขึ้นตามจํานวนโซล่าฟาร์มที่ทยอยเปิดเพิม่ขึ้นตามลําดบั 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนมจีํานวน (1,852.07) ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัมกีารลงทุนเพิม่ในสนิทรพัยถ์าวรของโซล่า
ฟารม์เป็นสว่นใหญ่ และกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิมจีาํนวน 2,053.54 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัไดกู้ย้มืเงนิระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงนิ เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโซล่าฟารม์ทีท่ยอยลงทุนเพิม่ขึน้ และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในโครงการโซลา่ฟารม์ 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบนั (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และสอบทานตวัเลขโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตและความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการ
ผลการดาํเนินงานได้จดัทาํขึน้โดยความระมดัระวงั 

 ไมม่ ี

5.4 รายช่ือผูบ้ริหารและรายช่ือผูถื้อหุ้น 10 รายแรก    

5.4.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2555  

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นางสาววนัด ีกุญชรยาคง ประธานกรรมการ  

2. นายชาญชยั กุลถาวรากร  กรรมการ  

3. นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง กรรมการ 

4. นายประสทิธิ ์อุ่นวรวงศ ์ กรรมการ 

5. นายจริาคม ปทุมานนท ์ กรรมการ 

6. นายเควนิ จรีาด พาแนล กรรมการ 

7. นายเกยีรตชิยั พงษ์พาณิชย ์ กรรมการอสิระ  

8. นายอาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา กรรมการอสิระ  

9. นายศริพิงศ ์พฤทธพินัธุ ์ กรรมการอสิระ  
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5.4.2 คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2555  

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายชาญชยั กุลถาวรากร ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นางสาววนัด ีกุญชรยาคง กรรมการบรหิาร 

3 นายประสทิธิ ์อุ่นวรวงศ ์ กรรมการบรหิาร 

4 นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง กรรมการบรหิาร 

5 นายเควนิ จรีาด พาแนล กรรมการบรหิาร 

5.4.3 ผูบ้ริหารท่ีไม่ใช่คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2555  

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน์ ตัง้สวุรรณพานิช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยบญัช ีและการเงนิ (รกัษาการ)* 

2 นายสพุจน์ วรรณโรจน์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 

3 นายสมชยั วงศร์ตันวจิติร รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 

หมายเหตุ * นางสาวนุชนาถ แสงชจัจ ์ซึง่เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยบญัช ีและการเงนิเดมิ ไดล้าออกจากบรษิทัฯ และในวนัที ่31 ธนัวาคม 
2554 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2555 ซึ่งจดัขึน้ในวนัที ่9 มกราคม 2555 มมีตแิต่งตัง้นายชยัวฒัน์ ตัง้สุวรรณพานิช ใหเ้ป็นรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยบญัช ีและการเงนิ (รกัษาการ) แทนนางสาวนุชนาถ แสงชจัจ ์

5.4.4 ผูถื้อหุ้น  

รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที ่9 มนีาคม 2555  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

1 ครอบครวักุญชรยาคง ประกอบดว้ย 304,000,700 54.29 

 น.ส.วนัด ีกุญชรยาคง 263,050,700 46.97 

 นางประคอง กุญชรยาคง 21,600,000 3.86 

 น.ส.สมปอง กุญชรยาคง 9,000,000 1.61 

 นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง 9,000,000 1.61 

 นางกนกพร กุญชรยาคง 1,350,000 0.24 

2 ครอบครวักุลถาวรากร ประกอบดว้ย 54,015,000 9.65 

 นายชาญชยั กุลถาวรากร  54,000,000 9.64 

 นายสรุชยั กุลถาวรากร 15,000 0.00 
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ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

3 ครอบครวัพาเนล ประกอบดว้ย 22,744,000 4.06 

  นายเควนิ จรีาด พาเนล 13,820,000 2.47 

  นายแอนโทนี เดวดิ พาเนล 8,924,000 1.59 

4 ครอบครวัอุ่นวรวงศ ์ประกอบดว้ย 22,300,000 3.98 

 นายประสทิธิ ์อุ่นวรวงศ ์ 12,192,100 2.18 

 นางรสสคุนธ ์อุ่นวรวงศ ์ 9,807,900 1.75 

 นายณฐักนธ ์อุ่นวรวงศ ์ 100,000 0.02 

 นายนนทกร อุ่นวรวงศ ์ 100,000 0.02 

 ด.ญ.ปณัฑช์นิต อุ่นวรวงศ ์ 100,000 0.02 

5 นายวทิรู มโนมยักุล 12,860,000 2.30 

6 เคยีวเซรา่ คอรป์อเรชัน่ 9,000,000 1.61 

7 นายเอยีน แลงคาสเตอร ์ 5,443,300 0.97 

8 ครอบครวัวรรณโรจน์ ประกอบดว้ย 5,329,700 0.95 

  นางเกษมศร ีวรรณโรจน์ 3,241,700 0.58 

  นายสพุจน์ วรรณโรจน์ 2,086,000 0.37 

  นายฐติพินัธ ์วรรณโรจน์ 1,000 0.00 

  ด.ช.นทัธพนัธ ์วรรณโรจน์ 1,000 0.00 

9 
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี พนกังานการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่
ประเทศไทย ซึง่จดทะเบยีนแลว้ โดยบลจ.ไอเอน็จ(ีประเทศ
ไทย) จาํกดั 

5,290,500 0.94 

10 น.ส.ฉฐันนัท ์ธนาสนิววิฒัน์ 4,103,900 0.73 

รวม 415,087,100 79.48 

5.5 ข้อมลูอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยสาํคญั (ถ้ามี)  

 ไมม่ ี  

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีท่ีมีไม่เพียงพอให้
ระบแุหล่งท่ีมาของเงินทุนน้ีด้วย 

 ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่12/2554 เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2554 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จํานวนไม่เกนิ 60,000,000 หุน้ และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(โดยไม่คดิมลูค่า) ของบรษิทัฯ เพื่อเสนอ
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ขายใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไป และ/หรอืแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืแหล่งเงนิทุนอื่นๆ เพื่อบรษิทัฯ จะนําเงนิไปให้
เงนิกูห้รอืเพิม่ทุนแก่ SPC เพื่อ SPC จะไดนํ้าเงนิจากแหล่งเงนิทุนดงักล่าวไปซือ้หุน้เพิม่ทุนใน SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 
เพือ่ซือ้ทีด่นิสาํหรบัพฒันาโซลา่ฟารม์ต่อไป 
 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ว่าตามรายละเอยีดของแหล่งที่มาของเงนิทุนขา้งต้น บรษิทัฯ น่าจะมสีภาพ
คลอ่งเพยีงพอสาํหรบัการเขา้ทาํรายการในครัง้น้ีของบรษิทัฯ  

7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงอยู่ระหว่างดาํเนินการ  

 ณ วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2555 บรษิทัฯ และ SPC ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีค่ดอีาจมผีลกระทบดา้นลบต่อการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ SPC อยา่งมนียัสาํคญั และ บรษิทัฯ และSPC ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายทีค่ดอีาจมผีลกระทบ
ดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และSPC ทีม่จีาํนวนสงูกวา่รอ้ยละ 5.0 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกนัระหว่างบริษทัฯ และกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษทัฯ ตัง้แต่ร้อยละ 10.0 ขึน้ไป 

ในปี 2554 บรษิทัฯ ไมม่รีายการระหวา่งกนั  
ในปี 2554 SPC และบรษิทัยอ่ย มผีลประโยชน์หรอืรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหวา่ง SPC และบรษิทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 
10 ขึน้ไป ดงันี้  
 

บคุคล/ 
นิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
 

มลูค่ารายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

 
รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 
1. บ ริ ษั ท  ท อ ง ห ล่ อ  

โฮลดิ้ง จาํกดั 
(“ทองหล่อ  
โฮลดิ้ง”) 
  
ประกอบธุรกจิใหเ้ชา่
อสงัหารมิทรพัย ์

 
 
 

1.  คณุสมปอง กญุชรยาคง 
 -  ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 1.80 

ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2554 
 -  เป็นหนึ่งในกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 - ดํ า ร งตํ า แห น่ งกรรมการ ในทองหล่ อ  

โ ฮ ล ดิ้ ง แ ล ะ ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  5 0 . 7  ใ น  
ทองหล่อ โฮลดิ้ง ณ วันที่ 30 เมษายน 
2554 

2.  คณุประคอง กญุชรยาคง 
 -  ถอืหุน้ใน บรษิทัฯ รอ้ยละ 4.32 ณ วนัที ่30 

พฤษภาคม 2554 
 -  เป็นหนึ่งในกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 - ดํ า ร งตํ า แห น่ งกรรมการ ในทองหล่ อ  

โฮลดิ้งและถอืหุ้นในทองหล่อ โฮลดิ้ง ร้อย
ละ 0.01 ณ วนัที ่30 เมษายน 2554 

 
 

รายการระหวา่ง SPC กบัทองหล่อ โฮลดิง้ นัน้ 
เป็นรายการที่เกดิขึน้ก่อนการเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ทางอ้อม  โดย  ณ 
ปจัจบุนั SPC ไมม่รีายการกบั ทองหล่อโฮลดิง้ 
แลว้ 
 
1.  ค่าเช่าพืน้ที่อาคาร 

เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2552 SPC ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญา
เชา่พืน้ทีอ่าคาร กบั บรษิทั ทองหล่อ โฮลดิง้ 
จาํกดั เพื่อเช่าสาํนักงาน เลขที ่946/7 ซอย
สุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ 333 
ตารางเมตร โดยสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553 ถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2555 มอีตัราค่าเช่าเดือนละ 
20,000 บาท และในวนัทําสญัญา บรษิทัฯ

 
 
 
 
 
 

240.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

40.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. รายการดงักล่าวถอืเป็นรายการใหเ้ช่า

อสงัหารมิทรพัย์ และมเีงื่อนไขการค้า 
และอตัราค่าเช่า เทยีบเท่ากบัเงื่อนไข
การคา้ และอตัราค่าเช่าที ่ทองหล่อ โฮ
ลดิ้ง ปล่อยเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายอื่น โดย 
SPC เหน็ว่าอาคารดงักล่าวตัง้อยู่ใน
บรเิวณกลางเมอืง ซึ่งสามารถอํานวย
ความสะดวกในการเดินทางให้แก่
พนกังาน และผูบ้รหิารของ SPC  
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บคุคล/ 
นิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
 

มลูค่ารายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

 
รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 
3.  คณุสมศกัดิ์ กญุชรยาคง 
 - ดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ และถือ

หุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.80 ณ วันที่ 30 
พฤษภาคม 2554 

 -  เป็นหนึ่งในกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 - ถอืหุน้ ในทองหล่อ โฮลดิ้ง รอ้ยละ 0.05 ณ 

วนัที ่30 เมษายน 2554 
4. คณุกนกพร กญุชรยาคง 
 - ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.3 ณ วนัที่ 30 

พฤษภาคม 2554 
 -  เป็นหนึ่งในกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 - ถือหุ้นในทองหล่อ โฮลดิ้ง ร้อยละ 0.02 ณ 

วนัที ่30 เมษายน 2554 
 

ตอ้งชาํระเงนิจาํนวน 60,000 บาท เพือ่เป็น
หลกัประกนั ทัง้นี้ SPC ได้มกีารยกเลิก
สญัญาดงักล่าวตัง้แต่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์
2554 แลว้ 

 
2.  ค่ า เ ช่ าทรัพย์ สินอัน เ ป็น ส่วนควบ   

อาคาร 
เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2552 SPC ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญา
กบั บรษิทั ทองหล่อ โฮลดิง้ จาํกดั เพื่อเช่า
ทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบในอาคารและ
อุปกรณ์ที่มอียู่แล้ว ในอาคารเลขที่ 946/8 
ซอยสุขุมวทิ 55 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลอง
ตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ เนื้อที่ 333 
ตารางเมตร โดยสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553 ถงึวนัที ่31 
ธันวาคม 2555 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 
30,000 บาท และในวนัทําสญัญา บริษัท
ตอ้งชาํระเงนิจาํนวน 90,000 บาท เพือ่เป็น
หลกัประกนั ทัง้นี้ SPC ได้มกีารยกเลิก
สญัญาดงักล่าวตัง้แต่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์
2554 แลว้ 

 
 
 
 
 

360.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

56.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.  รายการดงักล่าวถอืเป็นรายการค่าเช่า

ทรัพย์สินอัน เ ป็นส่วนควบอาคาร 
ภายใต้ เงื่อนไขการค้า และอัตราค่า
เช่า เทยีบเท่ากบัเงื่อนไขการค้า และ
อตัราค่าเช่าที ่ทองหล่อ โฮลดิ้ง ปล่อย
เชา่ใหแ้ก่ผูเ้ชา่รายอื่น 
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บคุคล/ 
นิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
 

มลูค่ารายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

 
รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 
2. บริษทั เจเพน็ จาํกดั 
   (เจเพน็) 
 
เป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง
โซล่าฟารม์ 

1. คณุจิราคม ปทมุานนท ์
 - ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัฯ และ

ถอืหุ้นในบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.20 ณ วนัที ่30 
พฤษภาคม 2554 

 -  เป็นหนึ่งในกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 -  ถอืหุน้ รอ้ยละ 10.0 ในบรษิทั เจเพน็ จาํกดั 

- ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส
ใน SPC ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ  

 
 2. คณุปิยรตัน์ สขุสมบตัิ 

-  เป็นน้องสาวของคุณจริาคม ปทุมานนท ์ 
-  ถอืหุน้ รอ้ยละ 70.0 ในบรษิทั เจเพน็ จาํกดั 

SPC ได้มกีารทําสญัญากบับรษิทั เจเพน็ 
จํากัด  โดยให้ บริษัท  เจเพ็น  จํากัด  เ ป็น
ผูอ้อกแบบและรบัเหมาโครงการก่อสรา้งโซล่า
ฟารม์ของโคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 
โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น 1 และโคราช 3 โดย
มมีลูค่าของแต่ละสญัญา ดงันี้ โคราช 1 มลูค่า 
59,431,191.9 บาท (รวมสญัญาจา้งออกแบบ
และส่วนเพิ่มเติม)  สกลนคร 1 มูลค่า 
59,153,666.0 บาท นครพนม 1 มูลค่า 
58,388,616.0 บาท โคราช 2 มูลค่า 
66,297,949.0 บาท เลย 1 มลูค่า 65,550,340 
บาท ขอนแก่น 1 มลูคา่ 63,990,494 บาท และ
โคราช 3 มลูคา่ 64,386,180 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2554  SPC ไดท้ําการประกวดราคางาน
ออกแบบและจา้งเหมาชว่ง ในการก่อสรา้งโซล่า
ฟารม์ ของ  
โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น 1 และโคราช 3 ซึง่ใน
โครงการ ขอนแก่น 1 และโคราช 3 นัน้ SPC 
ไดท้ําการประกวดราคาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ท 
โดยบริษัท เจเพ็น จํากัด ผ่านเกณฑ์การ
คดัเลอืกเนื่องจาก  
(1)  บรษิทั เจเพน็ จาํกดั เสนอราคาตํ่าสดุ  
(2)  ผู้บรหิารบรษิทั เจเพน็จํากดั มผีลงาน 

และประสบการณ์ทางด้านโซล่าฟาร์ม 
มากวา่ 30 ปี  

 (3) มบีุคคลากรและทมีงานทีม่คีุณภาพ 

 ทัง้นี้คุณวนัด ีกุญชรยาคง และผูเ้กีย่วขอ้งตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 มไิด้เป็นผู้
ถอืหุน้ ผูบ้รหิาร ผูม้อีํานาจควบคุม ผูม้สีว่นได้
เ สี ย  หรือ ผู้ ร ับ ป ร ะ โ ย ช น์ ท อดสุ ด ท้ า ย 
(beneficial owner) ในบริษัท 
เจเพน็ จํากดั หรอืได้รบัประโยชน์อื่นใดจาก
การทํารายการระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
กบับรษิทั เจเพน็ จาํกดั    

1. รายได้จากการขายสินค้า  
SPC มีการขายสินค้าให้ บริษัท เจเพ็น 
จาํกดั ไดแ้ก่ แบตเตอรร์ี ่อุปกรณ์คุม 
ลโีอนิคส ์และหลอดไฟ 

1,098.6 
 

- 
 

1. รายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกตทิาง
ธุรกจิ และราคาดงักล่าวเป็นไปตามราคา
ตลาด การขายสนิคา้ดงักล่าวเกดิจากความ
เร่งด่วนของโครงการ โดย SPC สามารถ
จดัหาสินค้าได้ก่อนบริษัท เจเพ็น จํากัด 
ทัง้ นี้บริษัท เจเพ็น จํากัด ได้นําสินค้า
ดงักล่าวไปตดิตัง้ทีโ่ครงการของบรษิทัฯ 
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บคุคล/ 
นิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
 

มลูค่ารายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

 
รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 
  2. มลูค่ารายจ่ายฝ่ายทนุ 

รายการดงักล่าวเป็นรายการรบัรูต้น้ทุนการ
ก่อสร้างโซล่าฟาร์มจากการว่าจ้าง บรษิัท 
เจเพน็ จาํกดั  

103,417.8 158,873.6 2. รายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกตทิาง
ธุรกิจ  และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
ออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้างระหว่าง
บรษิทั เจเพน็ จาํกดั กบั SPC 

  3. มลูค่าซื้อวสัดกุ่อสร้าง 
SPC มกีารซื้อสนิคา้ ไดแ้ก่ Junction Box, 
Circuit Box และ Terminal Box จาก 
บรษิทั เจเพน็ จาํกดั 

6,444.0 4,476.0 3. รายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกติทาง
ธุรกิจ โดยบริษัทฯได้มีการเปรียบเทียบ
ราคา และเงื่อนไขการค้า โดยราคาและ
เงื่อนไขการค้าดงักล่าวเป็นไปตามราคา
และเงื่อนไขการค้าตลาด ทัง้นี้บริษัท เจ
เพน็ จาํกดั ไดน้ําสนิคา้ดงักล่าวไปตดิตัง้ที่
โครงการของบรษิทัฯ 

  4. เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้บัเหมา 
 รายการดงักล่าวเป็นเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจา้ง

รบัเหมางานก่อสรา้งโซล่าฟารม์ 
- ยอดตน้งวด 

 - เพิม่ขึน้ 
 - (ลดลง) 
 - ยอดปลายงวด 

 
 
 

590.4 
81,213.3 

(80,071.8) 
  1,732.0 

 
 
 

1,732.0 
79,368.2 

(75,051.9) 
  6,048.3 

4. รายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกติทาง
ธุรกิจ และเงินจ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญาออกแบบและจ้างเหมา
ก่อสร้างระหว่างบริษัท เจเพ็น จํากัด กับ 
SPC 
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บคุคล/ 
นิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
 

มลูค่ารายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

 
รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 
  

 
 

5. ค่าพฒันาที่ดิน 
รายการดังกล่าวเป็นค่าถมที่ดินสําหรับ
โครงการ นครพนม 1 และ เลย 1 โดย
รายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็นสินทรัพย ์
โดยเป็นสว่นหนึ่งของทีด่นิ  

- 35,807.0 5. รายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกตทิาง
ธุ ร กิ จ  โ ด ย บ ริษั ท ฯ ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร
เปรยีบเทยีบราคา โดยเจเพน็ เสนอราคา
ตํ่าสุดสําหรบัโครงการ นครพนม 1 และ 
เลย 1  

  6. เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 
     รายการดงักล่าวเป็นค่าก่อสรา้งคา้งจ่ายตาม

เงื่อนไขในสัญญาก่อสร้างโซล่าฟาร์มของ 
SPC 

 - ยอดตน้งวด 
 - เพิม่ขึน้ 
 - (ลดลง) 
 - ยอดปลายงวด 

 
 
 

 
25,285.6 
62,003.7  

(83,936.9) 
  3,352.5  

 
 
  

 
3,352.5 

229,702.4 
(200,236.7) 
  32,818.2 

6. รายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกตทิาง
ธุรกิจ  และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
ออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้างระหว่าง
บรษิทั เจเพน็ จาํกดั กบั SPC 

3. คณุวนัดี กญุชรยาคง -  ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ในบรษิทัฯและถอืหุ้นในบรษิทัฯ รอ้ยละ 52.61 
ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2554 

 
-   เป็นหนึ่งในกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 
  
 

รายการระหว่าง SPC กบั คุณวนัด ีกุญชรยา
คง นัน้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทางอ้อม โดย 
ณ ปจัจุบนั SPC ไม่มรีายการกบั คุณวนัด ี
กุญชรยาคง  แลว้ 
1. เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

คุณวนัดี กุญชรยาคงได้ทําสญัญาให้เงิน
กู้ยมืระยะสัน้แก่ SPC โคราช 1 และ 
นครพนม 1 โดยกําหนดจ่ายคืนเมื่อทวง
ถาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการความ
ช่วยเหลือทางการเงนิที่เป็นประโยชน์ต่อ
SPC เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนในการ
ดําเนินโซล่าฟาร์มของSPC โดยเงนิกู้ยืม
ระยะสัน้ดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3 
ต่อปี  
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บคุคล/ 
นิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
 

มลูค่ารายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

 
รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

รอบปีสิ้นสดุ
วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 
 - ยอดตน้งวด 
 - เพิม่ขึน้ 
 - (จา่ยคนื) 
 - ยอดปลายงวด 
 - ดอกเบีย้จา่ย 

48 
2,100 

(2,148) 
 - 
- 

- 
- 
- 

 - 
- 

  2.  มลูค่าซื้อที่ดิน 
 เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2553 โคราช 2 ลง

นาม ในสัญญาซื้อขายที่ดินกับคุณวันด ี
กุญชรยาคง  เพื่อซื้อที่ดิน  ซึ่งตัง้อยู่ที ่
ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมาพื้นที่รวม 129-1-28 ไร่ ใน
ราคาประมาณ 10.7 ลา้นบาท 

 

10,669 - รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกจิ  ราคาซื้อขายเป็นราคาอ้างองิจาก
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจดัหา ซึ่งตํ่ากว่า
ราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ โดย บรษิัท 
แอดวานซ ์แอพไพรซลั จาํกดั ทัง้นี้ โคราช 2 
ได้ซื้อที่ดินดงักล่าวในราคาประมาณ 10.7 
ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาทุนโดยไม่บวกกําไร 
การกระทําดงักล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจ
ของ โคราช 2 

ณ วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาขอ้มลูรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 มคีวามเหน็
วา่รายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เป็นรายการทีเ่ป็นไปเพื่อการดาํเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป ใน
ลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการที่คู่สญัญาอกีฝา่ยมสีถานะเป็นบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ (Arm’s Length Basis) และไมม่กีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่รายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2554 นัน้ครอบคลุมถงึ งวด 9 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2554  ดว้ย 
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9. สรปุสาระของสญัญาท่ีสาํคญัๆ ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

9.1 สรปุสญัญาสาํคญัท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ 

สญัญาต่างๆ ทัง้หมดที่บรษิทัฯ ได้เขา้กระทํา เป็นการกระทําขึน้ตามปกตขิองการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ภายใต้
หลกัการการกระทาํกบับุคคลภายนอกผูไ้มม่สีว่นไดเ้สยี (an arm’s-length basis) 

9.2 สรปุสญัญาสาํคญัท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมาของ SPC 

 SPC ไดเ้ขา้ทําขอ้ตกลงกรอบการลงทุน (Investment Framework Agreement) กบับรรษทัเงนิทุนระหว่าง
ประเทศ (International Finance Corporation) (“IFC”) ลงวนัที ่7 มถุินายน 2553 ซึง่ไดก้าํหนดเงือ่นไขให ้IFC มี
สทิธ ิแต่มไิดเ้ป็นขอ้ผกูมดั ทีจ่ะเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของโรงไฟฟ้าแห่งอื่นทีเ่ป็นบรษิทัยอ่ยของ SPC จาํนวน
รวมอีก 16 แห่ง ที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยมูลค่าเงนิลงทุนคดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 20.0 ของทุนจด
ทะเบยีนของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดย IFC พจิารณาการเขา้รว่มทุนสาํหรบัโรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆ ภายใน 30 วนันบั
จากวนัที ่SPC ยืน่เสนอแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าใหแ้ก่ IFC 

 SPC ไดเ้ขา้ทําสญัญากบับรษิทัผูจ้ดัจําหน่ายแผงพลงังานแสงอาทติยแ์ห่งหน่ึง โดยสญัญาดงักล่าวทําขึน้ในปี 
2553 โดยไมม่กีาํหนดอายสุญัญา และสามารถยกเลกิสญัญาไดห้ากคูส่ญัญาทัง้ 2 ฝา่ยตกลงรว่มกนั 

 SPC ไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับรษิทัผูผ้ลติและจดัจําหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) แห่งหน่ึง โดยสญัญา
ดงักล่าวทําขึน้ในปี 2554 มกีําหนดอายุสญัญาถงึ 30 มถุินายน 2556 และสามารถยกเลกิไดห้ากคู่สญัญาทัง้ 2 
ฝา่ยตกลงรว่มกนั 

 บรษิทัยอ่ยของ SPC ไดม้กีารเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้หมด 34 ฉบบัในระหวา่งปี พ.ศ. 2552 – 2553 โดย
สญัญาดงักลา่วมรีะยะเวลา 5 ปี และมกีารต่ออายุทุกๆ 5 ปีโดยอตัโนมตั ิและมผีลบงัคบัใชจ้นกวา่ผูผ้ลติไฟฟ้ายื่น
หนังสอืขอยกเลกิสญัญา และบรษิทัยอ่ยยงัไดร้บัสว่นเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) 8 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง 
เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัที่เริม่มกีารขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ทัง้ 34 ฉบบั โดยมสีญัญา 7 ฉบบั ที่เปิดขาย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(COD) ภายใต ้SPKR 1 SPSN1 SPNP1 SPLO1 SPKR2 SPKK1 และ SPKR3 เป็นที่
เรยีบรอ้ยในปี 2553 และ 2554  นอกจากน้ีมสีญัญาอกี 9 ฉบบั ที่ตอ้งเปิดขายไฟฟ้าภายในปี 2555 และอกี 18 
ฉบบั ทีต่อ้งเปิดขายไฟฟ้าภายในปี 2556 

 นอกจากน้ีบรษิทัย่อยของ SPC ยงัมกีารเขา้ทําสญัญาอื่นๆ ทีเ่ป็นการกระทําขึน้ตามปกตขิองการดําเนินธุรกจิ
ของ SPC ภายใตห้ลกัการการกระทาํกบับุคคลภายนอกผูไ้มม่สีว่นไดเ้สยี (an arm’s-length basis) 

10. ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 

11. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น  

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีระบุถึงความ
สมเหตสุมผล และประโยชน์สงูสดุต่อบริษทัฯ เม่ือเปรียบเทียบกบัการตกลงเข้าทาํรายการกบับุคคลภายนอก
ท่ีเป็นอิสระ 

โปรดพจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการในขอ้ 1.11   
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13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
 คณะกรรมการบริษทั 

ไมม่คีวามเหน็แตกต่าง  (โปรดพจิารณาขอ้ 1.12) 

14. ข้อความท่ีระบุว่าบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้น้ี ให้
ระบช่ืุอและจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 59/123 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 (สาํหรบัวาระท่ี 8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

เก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย์เก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย์  
 

ของ 

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั ((มหาชนมหาชน))  
 
 

เสนอต่อ 

คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 
 
 
 

โดย 

 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

15 มีนาคม 2555 
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นิยามศพัท ์

คาํนิยามดงัต่อไปน้ี ใหม้คีวามหมายตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

“SPCG” หรอื “บรษิทั” หมายถงึ บรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 

“SPC”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั, เป็นบรษิทัยอ่ยของ SPCG 

“SPE”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั, เป็นบรษิทัยอ่ยของ SPCG 

“SSR”  บรษิทั สตลี แอนด ์โซลา่ รฟู จาํกดั, เป็นบรษิทัยอ่ยของ SPCG 

“SPKR1”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 1) จาํกดั 

”โคราช 1”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 6 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอโนนสงู จงัหวดั
นครราชสมีา ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 1) จาํกดั 

“SPKR2”   บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 2) จาํกดั 

“โคราช 2”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 6 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอโนนสงู จงัหวดั
นครราชสมีา ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 2) จาํกดั 

“SPKR3”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 3) จาํกดั 

“โคราช 3”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 6 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีก่ิง่อาํเภอสดีา จงัหวดั
นครราชสมีา ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 3) จาํกดั 

“SPKR4”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 4) จาํกดั 

“โคราช 4”   โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 6 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอโชคชยั จงัหวดั
นครราชสมีา ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 4) จาํกดั 

“SPKR5”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 5) จาํกดั 

“โคราช 5”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอบวัใหญ่ 
จงัหวดันครราชสมีา ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 5) จาํกดั 

“SPKR7”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 7) จาํกดั 

“โคราช 7”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 6 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอดา่นขนุทด 
จงัหวดันครราชสมีา ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 7) จาํกดั 

“SPKR8”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 8) จาํกดั 

“โคราช 8”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอบวัใหญ่ 
จงัหวดันครราชสมีา ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 8) จาํกดั 

“SPKR9”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 9) จาํกดั 

“โคราช 9”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอสงูเนิน 
จงัหวดันครราชสมีา ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 9) จาํกดั 

“SPKK1”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 1) จาํกดั 

“ขอนแก่น 1”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 6 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 1) จาํกดั 

“SPKK3”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 3) จาํกดั 
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“ขอนแก่น 3”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอน้ําพอง 
จงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 3) จาํกดั 

“SPKK4”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 4) จาํกดั 

“ขอนแก่น 4”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอชมุแพ 
จงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 4) จาํกดั 

“SPKK5”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 5) จาํกดั 

“ขอนแก่น 5”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 5) จาํกดั 

“SPKK8”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 8) จาํกดั 

“ขอนแก่น 8”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอบา้นไผ ่
จงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 8) จาํกดั 

“SPNP1”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 1) จาํกดั 

”นครพนม 1”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 6 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดั
นครพนม ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 1) จาํกดั 

“SPSN1”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สกลนคร 1) จาํกดั 

”สกลนคร 1”  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 6 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอสวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สกลนคร 1) จาํกดั 

“SPLO1”  บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(เลย 1) จาํกดั 

“เลย 1”   โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ 6 เมกกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอวงัสะพงุ 
จงัหวดัเลย ดาํเนินการโดยบรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(เลย 1) จาํกดั 

“โครงการโรงไฟฟ้า
แหง่ที ่11 - 16” 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์าํนวน 6 โครงการ ซึง่ไดแ้ก่ โคราช 5, โคราช 9, ขอนแก่น 3, 
ขอนแก่น 4, ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 8 ซึง่กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ในการไดม้าซึง่
สนิทรพัย ์
ในครัง้น้ี 

“ทีป่รกึษาทางการเงนิ”  บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัใหเ้ป็นที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเหน็ในการทาํรายการในครัง้น้ี 

“RATCH”  บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

“กฟผ.”  การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

“กฟภ.”  การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

“ESCO Fund”  กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

“IFC”  International Finance Corporation หรอื บรรษทัเงนิทุนระหวา่งประเทศ เป็นสมาชกิในกลุม่
ธนาคารโลก (World Bank) ทีส่นบัสนุนการลงทุนในโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

“ไทยฟ้า”  บรษิทั ไทยฟ้า เพาเวอร ์จาํกดั  

“MML”  Mott MacDonald (Thailand) Company Limited เป็นเครอืขา่ยของบรษิทัทีป่รกึษาในการจดัการ
ดา้นวศิวกรรมจากประเทศองักฤษซึง่มเีครอืขา่ยอยูใ่น 120 ประเทศทัว่โลก 
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“COD”  Commercial Operation Date หรอื วนัทีท่ีโ่รงไฟฟ้าเริม่ตน้จาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟภ. 

“VSPP”  Very Small Power Producer หรอื ผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก หรอืไมเ่กนิ 10 
เมกกะวตัต ์

“CERs”  Certified Emission Reductions หรอืการรบัรองการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 

หน้า 63/123 

 

 

  วนัที ่15 มนีาคม 2555 
 
เรือ่ง ความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ 

ของบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 

เรยีน คณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน)  

อา้งถงึ 1. มตคิณะกรรมการบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 2/2555 เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2555 และ ครัง้ที ่4/2555 เมือ่
วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555  

 2.  สารสนเทศการเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ของบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) วนัที ่21 กรกฎาคม 2554  
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2555 และวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2555 

 3.  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) ซึง่เปิดเผยผา่นสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2555  

 4. งบการเงนิรวมของบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) ฉบบัตรวจสอบปี 2552 – 2554 โดย บรษิทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์
เซอรว์สิเซส  จาํกดั  

 5. รายงาน Technical Advisor for Solar PV Project ของโครงการโรงไฟฟ้าโคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 เลย 1 โคราช 
2 โคราช 3 โคราช 4 โคราช 7 และขอนแก่น 1 ซึง่จดัทาํโดย Mott MacDonald (Thailand) Company Limited เพือ่เป็น
เอกสารสนบัสนุนการขอกูย้มืเงนิจากธนาคารกสกิรไทย  

 6. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ระหวา่ง การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค และ บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั รวมทัง้สิน้จาํนวน 34 สญัญา 
 7. ประมาณการทางการเงนิสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลติ 7.5 เมกกะวตัต ์ซึง่จดัทาํโดยผูบ้รหิารของ บรษิทั 

โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั 
 8.   สญัญาเงนิกูย้มืของโคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ลงวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2555 
 

บรษิทั เอสพซีจี ีจํากดั (มหาชน) (“SPCG” หรอื “บริษทั”) หรอืชื่อเดมิว่า บรษิทั สตลี อนิเตอรเ์ทค จํากดั (มหาชน) เดมิมทีุนจด
ทะเบยีนชําระแลว้ 50,000,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดําเนินธุรกจิผลติ จดัจําหน่าย และใหบ้รกิารตดิตัง้วสัดุก่อสรา้งเหลก็
เคลอืบทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลงัคาและฝาผนัง ต่อมาบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ทีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่2/2553 เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2553 จงึมมีตอินุมตักิารเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั โซล่า เพาเวอร ์จํากดั 
(“SPC”) ซึง่ดําเนินธุรกจิพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ํานวน 34 โครงการ รวมทัง้รบัเหมาก่อสรา้งและใหบ้รกิารดา้นปฏบิตักิาร 
บาํรุงรกัษาและประเมนิผลโรงไฟฟ้า โดยในวนัที ่28 มนีาคม 2554 บรษิทัไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของ SPC จาํนวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซือ้หุน้ละ 10 บาท คดิเป็นค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้ 450,000,000 บาท โดยบรษิทัชาํระค่าตอบแทนเป็นหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจาํนวน 450,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขาย
หุน้ของบรษิทัทัง้สิน้ 450,000,000 บาท เพือ่ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ของ SPC ทีต่อบรบัคาํเสนอซือ้หุน้ของบรษิทั โดยนําหุน้ทีถ่อืใน 
SPC มาชําระเป็นค่าหุน้แทนการชําระดว้ยเงนิ การเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าวมผีลทําใหบ้รษิทัเขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ใน SPC และไดม้าซึง่
สนิทรพัยข์อง SPC รวมทัง้บรษิทัย่อยอกี 34 แหง่ของ SPC ซึง่ดาํเนินธุรกจิพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และรายการดงักล่าว
จดัเป็นการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์างออ้ม ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

SPC ไดจ้ดัทาํสญัญาจาํหน่ายไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานแสงอาทติยต่์อการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (“กฟภ.”) จาํนวนรวม 34 โครงการ และ
ได้รบัส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปีนับแต่วนัที่เริม่ดําเนินการเชงิพาณิชย ์
โรงไฟฟ้าทัง้ 34 แหง่จะดาํเนินการภายใตบ้รษิทัยอ่ยของ SPC จาํนวน 34 บรษิทั ปจัจุบนัมคีวามคบืหน้าของการพฒันาโครงการดงัน้ี 

- โรงไฟฟ้าที่เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว จํานวน 7 โครงการ ไดแ้ก่ โคราช 1, สกลนคร 1, นครพนม 1, โคราช 2, เลย 1, 
ขอนแก่น 1 และ โคราช 3 

- โรงไฟฟ้าทีก่ําลงัอยู่ในระหวา่งการก่อสรา้ง จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่คาดวา่จะสามารถเปิดดาํเนินการ
เชงิพาณิชยไ์ดป้ระมาณเดอืนเมษายน 2555 
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 โรงไฟฟ้าทัง้ 9 แหง่ขา้งตน้ มกีาํลงัการผลติตดิตัง้โครงการละประมาณ 6 เมกกะวตัต ์แต่ทีผ่า่นมากระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิโดยเฉลีย่
แลว้ตํ่ากว่าจํานวนไฟฟ้าที ่กฟภ.รบัซื้อตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที ่5.88 เมกกะวตัต์ ดงันัน้บรษิทัจงึมแีผนการเพิม่กําลงัการผลติตดิตัง้
สาํหรบัโรงไฟฟ้าอกี 25 แหง่ทีเ่หลอื เป็นโครงการละ 7.5 เมกกะวตัต ์(รวมถงึโครงการโรงไฟฟ้าโคราช 8 หรอืโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่10 
ซึ่งได้รบัการอนุมตัิการลงทุนในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2554 และกําลงัอยู่ในระหว่างการ
เตรยีมการพฒันา) ซึง่คาดวา่จะทาํใหส้ามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดใ้กลเ้คยีงกบัจาํนวนที ่กฟภ.รบัซือ้ตามสญัญา ดงันัน้กําลงัการผลติตดิตัง้
โดยรวมของโรงไฟฟ้าทัง้หมด 34 แห่งจะอยู่ทีป่ระมาณ 241.5 เมกกะวตัต์ โดย SPCG มแีผนทีจ่ะดําเนินการพฒันาโรงไฟฟ้าอย่าง
ต่อเน่ืองใหค้รบ 34 แหง่ภายในปี 2556 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2555 เมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2555 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิห ้SPCG ทําการลงทุนผ่าน 
SPC เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 13 ไดแ้ก่ โครงการโคราช 5  ขอนแก่น 3 และขอนแก่น 4 ซึง่จะดาํเนินการภายใตบ้รษิทั
ย่อยของ SPC คอื บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(โคราช 5) จํากดั (“SPKR5”) บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(ขอนแก่น 3) จํากดั (“SPKK3”) และ 
บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแก่น 4) จาํกดั (“SPKK4”) ตามลาํดบั มลูคา่การลงทุนโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท รวมเป็นมลูค่า
ทัง้หมดไมเ่กนิ 1,890,000,000 บาท โดยบรษิทัจะลงทุนผา่น SPC ในบรษิทัยอ่ยทัง้ 3 แหง่ดงักลา่วเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 157,500,000 
บาทในบริษัทย่อยแต่ละแห่ง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัทย่อย หรือคิดเป็นจํานวนรวมทัง้สิ้น 
472,500,000 บาท นอกจากน้ียงัมมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนเฉพาะใน บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จํากดั (“SPKK5”) จํานวน 
39,350,000 บาท และในบรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(โคราช 9) จํากดั (“SPKR9”) จาํนวน 56,000,000 บาท เพื่อเป็นเงนิทุนสาํหรบัการซื้อ
ทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขอนแก่น 5 และโคราช 9 ตามลําดบั โดยการเขา้ลงทุนดงักล่าว เมื่อรวมกบัการอนุมตักิารจดัซื้อ
สนิทรพัย์อื่นในการประชุมครัง้เดยีวกนัซึ่งไดแ้ก่ การเขา้ซื้อทีด่นิเพื่อพฒันาเป็นคลงัสนิคา้สําหรบัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ของ SPC จํานวน 
17,326,500 บาท และการเขา้ซือ้พืน้ทีช่ ัน้ 13 อาคารยไูนเตด็ทาวเวอร ์เพือ่เตรยีมการขยายธุรกจิในอนาคต จาํนวน 18,300,000 บาทแลว้ 
มขีนาดของรายการไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษิทั ซึง่เป็นรายการทีบ่รษิทัสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นการ
ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิแต่ตอ้งดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัรายการดงักล่าวตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2555 เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิห ้SPCG ทาํการลงทุน
ผ่าน SPC เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที ่14 – 16 ไดแ้ก่ โครงการขอนแก่น 5 โคราช 9 และขอนแก่น 8 ซึง่จะดําเนินการภายใต้
บรษิทัย่อยของ SPC คอื SPKK5, SPKR9 และ บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์(ขอนแก่น 8) จาํกดั (“SPKK8”) ตามลาํดบั โครงการขอนแก่น 5 
และขอนแก่น 8 มมีลูค่าการลงทุนโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท ในขณะทีโ่คราช 9 มมีลูค่าการลงทุนประมาณ 640,000,000 
บาท เน่ืองจากมมีูลค่าการจดัซื้อทีด่นิสงูกว่าโครงการอื่นๆ คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทุนรวมไม่เกนิ 1,900,000,000 บาท โดยบรษิทัจะลงทุน
ผา่น SPC ใน SPKK5 และ SPKK8 เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 157,500,000 บาทต่อบรษิทั และลงทุนใน SPKR9 เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 
160,000,000 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัย่อย หรอืคดิเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 475,000,000 
บาท 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดช้ีแ้จงวา่ SPCG มคีวามจาํเป็นตอ้งขออนุมตักิารลงทุนในโครงการโคราช 5 ขอนแก่น 3 และขอนแก่น 4 
แยกจากการขออนุมตักิารลงทุนในโครงการขอนแก่น 5 โคราช 9 และขอนแก่น 8 เน่ืองจาก 3 โครงการแรกมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซือ้ทีด่นิ 
แผงพลงังานแสงอาทติย์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อใหท้นัต่อแผนการก่อสร้าง โดยมกีําหนดการเปิด
ดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นชว่งเดอืนตุลาคม 2555 อกีทัง้ SPCG มคีวามจาํเป็นตอ้งขออนุมตักิารเพิม่ทุนใน SPKK5 และ SPKR9 บางสว่น 
เน่ืองจากโครงการขอนแก่น 5 และโคราช 9 ตอ้งการเงนิทุนเพือ่ซือ้ทีด่นิเขา้มาก่อนตามสญัญาจะซือ้จะขายทีไ่ดท้าํไวก้บัเจา้ของทีด่นิ เพือ่
เตรยีมไวส้ําหรบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการดําเนินการตาม
หลกัการกํากบัการดแูลกจิการทีด่ ีทางคณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรใหนํ้ารายละเอยีดเกีย่วกบัการลงทุนโครงการโคราช 5 ขอนแก่น 3 
และขอนแก่น 4 นําเสนอเพื่อขออนุมตัต่ิอผูถ้อืหุน้ควบคู่ไปกบัการขออนุมตักิารลงทุนในโครงการขอนแก่น 5 โคราช 9 และขอนแก่น 8 
ทัง้น้ี มลูค่าเงนิลงทุนรวมสาํหรบัโรงไฟฟ้าแห่งที ่11 – 16 มมีลูค่าประมาณ 3,790,000,000 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิที ่SPCG ตอ้งลงทุน
ผา่น SPC เพือ่เพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นจาํนวนประมาณ 947,500,000 บาท 

แหล่งที่มาของเงนิทุนในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที่ 11 – 16 จะมาจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 
60,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 21 บาท พรอ้มกบัการเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้
สามญัต่อนกัลงทุนทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ในอตัราสว่นหุน้สามญัเพิม่ทุน 2 หุน้ต่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย รวมเป็นใบสาํคญัแสดง
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สทิธจิาํนวนรวม 30,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มอีายุไมเ่กนิ 3 ปีนบัแต่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมรีาคาใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามญัที ่1 บาทต่อหุน้ และกําหนดใหใ้ชส้ทิธคิรัง้เดยีว ณ วนัที ่2 มนีาคม 2558 โดยบรษิทัไดท้ําการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
และใบสําคญัแสดงสทิธิดงักล่าวเมื่อวนัที่ 22 – 24 กุมภาพนัธ์ 2555 และได้รบัเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนภายหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งแลว้เป็นจาํนวนรวม 1,223,937,000 บาท  

อน่ึง การลงทุนในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการที ่11 – 16 เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ตามประกาศ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํ
รายการที่มนีัยสําคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ มขีนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเมื่อ
พจิารณารวมกบัรายการซือ้สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีบ่รษิทัไดเ้ปิดเผยในสารสนเทศวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2555 เท่ากบัรอ้ยละ 73.55 ดงันัน้รายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวจงึเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่1 (ขนาดรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 50 แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 100) ตามประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่บรษิทัมหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
รวมทัง้จดัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขอมตอินุมตักิารทํารายการ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่นับผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี (ถ้าม)ี และมหีน้าทีแ่ต่งตัง้ปรกึษาทางการเงนิ
อสิระเพือ่แสดงความเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ได้รบัแต่งตัง้จากบรษิทัใหเ้ป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (“ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน”) โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงั เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี เพือ่ทาํหน้าทีแ่สดงความเหน็ต่อคณะกรรมการ
และผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั โดยในการจดัทาํความเหน็ในครัง้น้ี ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาจากเอกสาร
โดยอา้งองิตามรายการทีร่ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ รวมถงึ ขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่ป็นเอกสารและจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) ทีไ่ดร้บัจาก SPCG 
และ SPC การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ SPCG และ SPC ประกอบกบัการประเมนิภาวะอุตสาหกรรมและปจัจยัทางเศรษฐกจิอื่นๆที่
เกีย่วขอ้ง และใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระภายใตส้มมตฐิานวา่ขอ้มลูและเอกสารทีไ่ดร้บัจากแหล่งต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้มคีวามสมบูรณ์ 
ครบถว้น และเป็นจรงิ ในสถานการณ์และขอ้มลูทีร่บัรูไ้ดใ้นปจัจุบนั ดงันัน้ หากสถานการณ์และขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสาํคญั 
อาจส่งผลกระทบต่อผลการศกึษาของทีป่รกึษาทางการเงนิได ้โดยในการจดัทําประมาณการทางการเงนินัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดใ้ช้
สมมตฐิานขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งตามที่ได้รบัจาก SPCG และ SPC ประกอบกบัขอ้มูลภาวะอุตสาหกรรมและขอ้มูลทัว่ไปที่เปิดเผยแก่
สาธารณะ โดยมไิด้ทําการตรวจสอบขอ้มูลทางดา้นเทคนิคและวศิวกรรมของโครงการโรงไฟฟ้า และทีป่รกึษาทางการเงนิไม่สามารถ
รบัรองหรอืรบัประกนัไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มเกีย่วกบัความถูกตอ้งหรอืสมบรูณ์ของขอ้มลูและคาํรบัรองต่างๆ ทีท่าง SPCG และ SPC 
มอบใหก้บัทีป่รกึษาทางการเงนิ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิจะไมร่บัผดิชอบต่อผลกาํไรหรอืขาดทุน และผลกระทบต่างๆ อนัเกดิจากการทาํ
รายการในครัง้น้ี รวมทัง้การเปลีย่นแปลงของขอ้มลูทีนํ่ามาใชพ้จิารณาความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต และ
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิทีนํ่าเสนอน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ใหค้วามเหน็ต่อผูถ้อืหุน้รายยอ่ยเกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยค์รัง้น้ีเทา่นัน้ 

สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์  

บรษิทัจะเขา้ทํารายการลงทุนในโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์าํนวน 6 โครงการ ซึง่เป็นโครงการต่อเน่ืองลาํดบัที ่
11 – 16 จากแผนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทัง้หมด 34 โครงการ โดยมเีป้าหมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นผูนํ้าในธุรกจิการผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยใ์นประเทศไทย บรษิทัจะทาํการลงทุนผา่น SPC เพือ่นําไปลงทุนในบรษิทัย่อยจาํนวน 6 บรษิทัทีจ่ะเป็นผูด้ําเนินการพฒันา
โรงไฟฟ้าในครัง้น้ี 

โครงการโรงไฟฟ้าลาํดบัที ่11 – 16 ไดแ้ก่โครงการโคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 โคราช 9 และขอนแก่น 8 มมีลูค่า
เงนิลงทุนโครงการละประมาณ 630.00 – 640.00 ลา้นบาท คดิเป็นเงนิลงทุนในโครงการทัง้สิน้ไมเ่กนิ 3,790.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัจะ
ลงทุนผา่นบรษิทัยอ่ยซึง่ดาํเนินโครงการดงักลา่ว ไดแ้ก่ SPKR5, SPKK3, SPKK4, SPKK5, SPKR9 และ SPKK8 ตามลาํดบั ในสดัสว่น
รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษิทัยอ่ยแต่ละแหง่ โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแหง่ละประมาณ 157.50 – 160.00 
ลา้นบาท คดิเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทัง้หมดไมเ่กนิ 947.50 ลา้นบาท 

ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของราคาและเงือ่นไขในการทาํรายการ ทีป่รกึษาทางการเงนิทาํการประเมนิผลตอบแทนจากการ
ลงทุนโดยใชป้ระมาณการเงือ่นไขทางการเงนิเทยีบเคยีงกบัโครงการโคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่เป็นโครงการทีพ่ฒันาล่าสุด และ
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ตัง้อยู่บนหลกัความระมดัระวงั เช่น การประมาณการพลงังานไฟฟ้าที่คาดว่าผลติได้จากโรงไฟฟ้าทัง้ 6 แห่งเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณ
พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิของโครงการทีเ่ปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ การพจิารณาการปรบัเพิม่ขึน้ของคา่ไฟฟ้าใหล้ดลงจากค่าเฉลีย่
ทีเ่กดิขึน้ในอดตี เป็นตน้ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิทาํการประเมนิผลตอบแทนจากการลงทุนใน 2 ประเดน็ ไดแ้ก่  

(1) การประเมนิผลตอบแทนของโครงการเพื่อพจิารณาความคุม้ทุนของโครงการในภาพรวม โดยการคาํนวณมลูค่าปจัจุบนัเงนิสด 
(NPV) อตัราผลตอบแทนโครงการ (IRR) และระยะเวลาคนืทุน พบวา่การดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ดงักล่าวมี
ความเป็นไปไดเ้น่ืองจากมมีลูค่าปจัจุบนัเงนิสด หรอื NPV ของแต่ละโครงการเป็นบวกประมาณ 282.34 – 314.94 ลา้นบาท ม ี
IRR ทีส่งูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ของแต่ละโครงการ โดยมรีะยะเวลาคนืทุนของแต่ละโครงการอยูใ่นชว่ง 6 - 7 ปี  

(2) การประเมนิผลตอบแทนทีจ่ะมต่ีอ SPCG ในฐานะผูถ้อืหุน้ของโครงการ โดยผลตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นรปูของเงนิปนัผลรบั
จากผลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยของ SPC ภายหลงัจากหกัภาระทางการเงนิต่างๆแลว้ พบว่าการที ่SPCG ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าโครงการที ่11 – 16 ผา่นทาง SPC มคีวามสมเหตุสมผล โดยมมีลูค่าปจัจุบนัเงนิสดทีค่าํนวณจากเงนิสดรบัจากเงนิ
ปนัผลหลงัหกัมลูคา่เงนิลงทุนประมาณโครงการละ 320.70 – 327.56 ลา้นบาท 

ตารางสรุปการประเมนิผลตอบแทนของโครงการและผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ 

 
โรงไฟฟ้า (ต่อโครงการ) 

มลูคา่
โครงการ 
(ลา้นบาท) 

มลูคา่เงนิลงทุน
ของ SPCG 
(ลา้นบาท) 

การประเมนิผลตอบแทนโครงการ การประเมนิผลตอบแทนต่อ SPCG หรอื 
มลูคา่ปจัจุบนัเงนิสดรบัจากเงนิปนัผล
หลงัหกัมลูคา่เงนิลงทุน (ลา้นบาท) 

NPV  
(ลา้นบาท) 

IRR ระยะเวลา 
คนืทุน 

โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 
4 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 8 

630.00 157.50 314.94 12.07% 6.23 ปี 327.56 

โคราช 9 640.00 160.00 282.34 11.76% 6.33 ปี 320.70 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัทีท่ีอ่อกรายงานฉบบัน้ี โครงการลงทุนดงักล่าวยงัมคีวามเสีย่งจากความไมแ่น่นอนเน่ืองจากกําลงัอยู่ในระหวา่ง
การเจรจาเงือ่นไขเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (Project Finance) ความเสีย่งจากความล่าชา้ในการก่อสรา้งเน่ืองจากบรษิทัมแีผนจะสรา้ง
โรงไฟฟ้าหลายแหง่ในเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และความเสีย่งจากผลกระทบในทางลบต่อ
การประมาณการผลตอบแทนทีอ่าจเกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และการทีโ่รงไฟฟ้าไมส่ามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดต้ามที่
ประมาณการไว ้ 

ทัง้น้ีหากบรษิทัสามารถควบคุมความเสีย่งสาํคญัตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็วา่การทาํรายการใน
ครัง้น้ีนอกจากมคีวามสมเหตุสมผลดา้นราคาและเงื่อนไขในการทํารายการแลว้ ยงัเป็นการเพิม่ขนาดธุรกจิของบรษิทั สรา้งรายไดใ้หแ้ก่
บรษิทัและสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ดงันัน้ผูถ้อืหุน้ควรลงมตอินุมติัการทาํรายการดงักล่าว โดยผูถ้อืหุน้ควรทาํการศกึษา
ขอ้มลูทัง้หมดทีป่รากฎในรายงานของทีป่รกึษาทางการเงนิก่อนการตดัสนิใจวา่จะพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ทาํรายการดงักล่าวหรอืไม ่
ซึง่ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั  
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1. ลกัษณะและรายละเอียดของสินทรพัยท่ี์เข้าทาํรายการ 

1.1 ประเภทและขนาดของสินทรพัยท่ี์เข้าทาํรายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2555 เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2555 และครัง้ที ่4/2555 เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555 ไดม้มีติ
อนุมตัใิห ้SPCG ทาํการลงทุนผา่น SPC เพือ่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าโคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 
ขอนแก่น 5 โคราช 9 และขอนแก่น 8 ซึง่จะดาํเนินการภายใตบ้รษิทัยอ่ยของ SPC คอื SPKR5, SPKK3, SPKK4, SPKK5, SPKR9 และ 
SPKK8 ตามลําดบั มมีูลค่าการลงทุนโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท ยกเว้นโคราช 9 ซึ่งมมีูลค่าการลงทุนประมาณ 
640,000,000 บาท เน่ืองจากมมีลูค่าการจดัซื้อทีด่นิสงูกว่าโครงการอื่นๆ คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทุนรวมไม่เกนิ 3,790,000,000 บาท โดย
บรษิทัจะลงทุนผา่น SPC ในบรษิทัย่อยแต่ละแห่งเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 157,500,000 บาทต่อบรษิทั ยกเวน้ SPKR9 ซึง่ SPC จะ
ลงทุนเป็นจํานวนเงนิประมาณ 160,000,000 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัย่อย หรอืคดิเป็น
จาํนวนรวมทัง้สิน้ 947,500,000 บาท 

ขนาดของรายการคาํนวณจากงบการเงนิรวมสาํหรบัปี 2554 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ของ SPCG ไดด้งัน้ี 

 เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่   568.51 ลา้นบาท 
  หกั สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน         0.78 ลา้นบาท 
  สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ   567.73 ลา้นบาท 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า คาํนวณจากสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยของ SPC โดยปจัจุบนับรษิทัย่อยทีจ่ะดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า

แหง่ที ่11 – 16 ยงัมไิดเ้ริม่ดาํเนินงาน ดงันัน้สนิทรพัยส์ุทธจิะคาํนวณจากทุนจดทะเบยีนของบรษิทัย่อยแต่ละแหง่ ณ วนัทีท่ีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ทาํรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัยอ่ยทัง้ 6 แหง่ รวม     0.60 ลา้นบาท  
มลูคา่รายการคาํนวณตามเกณฑม์ลูคา่สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าเทา่กบั 0.60 / 567.73 = 0.11% 

 เกณฑก์าํไรสทุธจิากการดาํเนินการปกตหิลงัหกัภาษ ี
- ไมส่ามารถคาํนวณไดเ้น่ืองจากยงัไมม่ผีลกาํไรสทุธจิากบรษิทัยอ่ย - 

 เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 
มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนคํานวณจากมูลค่าการลงทุนในสนิทรพัย์ของแต่ละโครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้นประมาณ 
3,790,000,000 บาท อยา่งไรกต็าม ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ.2547 ระบุว่าตลาดหลกัทรพัย์ฯอาจพจิารณานับรวม
รายการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัที่มกีารตกลงเขา้ทํารายการ ยกเวน้รายการที่
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไดค้าํนวณมลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนโดยการนับรวมมลูค่า
การไดม้าซึง่สนิทรพัยอ์ื่นทีเ่ปิดเผยไวใ้นสารสนเทศของบรษิทั ณ วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2555 ดว้ย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- มลูคา่เงนิลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 - 16  3,790.00   ลา้นบาท 
- มลูคา่เงนิลงทุนซือ้ทีด่นิตาํบลโนนสงู จงัหวดันครราชสมีา 

เพือ่ใชเ้ป็นคลงัสนิคา้สาํหรบัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ของ SPC            17.33   ลา้นบาท 
- มลูคา่เงนิลงทุนซือ้พืน้ทีส่าํนกังานอาคารยไูนเตด็ทาวเวอร ์

ชัน้ 13 เพือ่เครยีมการขยายธุรกจิในอนาคต                  18.30   ลา้นบาท 
 รวมมลูคา่เงนิลงทุน      3,825.63   ลา้นบาท 

สนิทรพัยร์วมของ SPCG     5,201.20   ลา้นบาท 
มลูคา่รายการคาํนวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเทา่กบั 3,825.63 / 5,201.20 = 73.55% 

 เกณฑม์ลูคา่หุน้ทุน (มลูคา่ของหลกัทรพัยท์ีบ่รษิทัจดทะเบยีนออกใหเ้พือ่เป็นสิง่ตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย)์ 
- ไมส่ามารถคาํนวณไดเ้น่ืองจากไมม่กีารออกหลกัทรพัยเ์พือ่เป็นสิง่ตอบแทน - 
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 มูลค่ารายการทีค่ํานวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนมขีนาดรายการคดิเป็นสดัส่วนสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 73.55  ดงันัน้
รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าวจงึเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่1 (ขนาดรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 50 แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 100) ตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่
สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํ
รายการทีม่นีัยสําคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ซึ่งบรษิทัมหีน้าทีแ่ต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อจดัทํา
รายงานแสดงความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรพัย์ รวมทัง้เปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทํารายการดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ โดยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ะอนุมตักิารเขา้ทาํรายการตอ้งไดร้บั
คะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี (ถา้ม)ี 

1.2 มลูค่าและส่ิงตอบแทน  

การไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้น้ี เป็นการลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่ดาํเนินงานโดยบรษิทัยอ่ยของ SPC แหง่ที ่11 
– 16 จากทัง้หมด 34 โครงการ ซึ่งไดแ้ก่ โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 8 ซึง่มมีูลค่าเงนิลงทุนประมาณ
โครงการละ 630,000,000 บาท และโครงการโคราช 9 ซึ่งมมีูลค่าเงนิลงทุนประมาณ 640,000,000 บาท คดิเป็นมูลค่าเงนิลงทุนรวม 
3,790,000,000 บาท 

 บรษิทัจะใหเ้งนิกูย้มืหรอืเพิม่ทุนแก่ SPC เพือ่เขา้ลงทุนในหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ยทีจ่ะเป็นผูด้าํเนินโครงการโรงไฟฟ้า และ  SPC 
จะเขา้ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ในบรษิทัย่อยทีเ่ป็นผูด้ําเนินโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 6 แห่งดงักล่าว โดยมปีระมาณการโครงสรา้งการ
ลงทุนดงัตาราง  

โรงไฟฟ้า
ลาํดบัท่ี* 

ช่ือโครงการ บริษทัผู้ดาํเนินโครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 
ประมาณการทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
11 โคราช 5 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 5) จาํกดั 630.00 157.50 
12 ขอนแก่น 3 บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์ (ขอนแก่น 3) 

จาํกดั 
630.00 157.50 

13 ขอนแก่น 4 บรษิทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) 
จาํกดั 

630.00 157.50 

14 ขอนแก่น 5 บรษิทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) 
จาํกดั 

630.00 157.50 

15 โคราช 9 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 9) จาํกดั 640.00 160.00 
16 ขอนแก่น 8 บรษิทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) 

จาํกดั 
630.00 157.50 

รวม 3,790.00 947.50 

หมายเหตุ: *โรงไฟฟ้าลําดบัที่ 1 – 7 ได้แก่ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น 1 และโคราช 3 ซึ่งได้เปิดดําเนินการในเชงิ
พาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ ลาํดบัที ่8 – 9 ไดแ้ก่ โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่คาดวา่จะเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายน 2555 และลาํดบัที ่
10 ไดแ้ก่ โคราช 8 ซึ่งกําลงัอยู่ในระหว่างการเตรยีมการพฒันา ทัง้น้ี ลําดบัของการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า จะขึน้อยู่กบัการจดัหาทีด่นิเป็น
สาํคญั 

การประมาณการโครงสรา้งเงนิลงทุนเพื่อการกําหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนนัน้ ไดถู้กจดัทําขึน้โดยผูบ้รหิารของบรษิทัทีม่คีวามรูแ้ละ
ความเชีย่วชาญในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยอาศยัประสบการณ์จากการพฒันาโรงไฟฟ้าในโครงการก่อนหน้า
ทัง้ 10 โครงการ 

1.3 วนั เดือน ปี ท่ีเข้าทาํรายการ 

ในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 มพีฒันาการทีส่าํคญัดงัน้ี 

วนัที ่23 พฤศจกิายน 2554 SPC ไดล้งนามในสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิสาํหรบัการจดัซือ้ทีด่นิในโครงการขอนแก่น 3 
ขอนแก่น 4 และขอนแก่น 5 และวางมดัจํารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทีด่นิ โดยมเีงื่อนไขการ
โอนทีด่นิภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีใ่นสญัญา 
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วนัที ่28 พฤศจกิายน 2554 SPC ไดล้งนามในสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิสาํหรบัการจดัซือ้ทีด่นิในโครงการโคราช 5 และ
วางมดัจํารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทีด่นิ โดยมเีงื่อนไขการโอนทีด่นิภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
ในสญัญา 

วนัที ่15 มกราคม 2555 SPC ไดล้งนามในสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิสาํหรบัการจดัซือ้ทีด่นิในโครงการโคราช 9 และ
วางมดัจํารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทีด่นิ โดยมเีงื่อนไขการโอนทีด่นิภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
ในสญัญา 

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 2/2555 มมีติอนุมตักิารลงทุนในโครงการโคราช 5 
ขอนแก่น 3 และขอนแก่น 4 รวมทัง้อนุมตัใิหเ้พิม่ทุนบางส่วนใน SPKK5 และ SPKR9 
เพือ่เป็นทุนสาํหรบัการรบัโอนทีด่นิในโครงการขอนแก่น 5 และโคราช 9 

วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2555 SPKR5, SPKK3, SPKK4 และ SPKK5 เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็นบรษิทัละ 157,500,000 
บาท และเป็นทุนชาํระแลว้บรษิทัละ 39,450,000 บาท 

SPKR9 เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 160,000,000 บาท และเป็นทุนชําระแล้วจํานวน 
56,065,000 บาท 

วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555 SPKK3, SPKK4 และ SPKK5 รบัโอนทีด่นิทีจ่ะใชพ้ฒันาโครงการขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 
และขอนแก่น 5 รวมทัง้ชาํระเงนิคา่ทีด่นิในสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2555 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2555 มมีตอินุมตักิารลงทุนในโครงการขอนแก่น 5 
โคราช 9 และขอนแก่น 8 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2555 SPKR5 รบัโอนทีด่นิทีจ่ะใชพ้ฒันาโครงการโคราช 5 (รวมทัง้ของโครงการโคราช 8 ซึง่เป็น
ทีด่นิผนืเดยีวกนั) และชาํระเงนิคา่ทีด่นิในสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

เดอืนกุมภาพนัธ ์2555 ทยอยยนืยนัคําสัง่ซื้อแผงพลงังานแสงอาทติย ์และอนิเวอรเ์ตอรส์าํหรบัโครงการโคราช 5 
ขอนแก่น 3 และขอนแก่น 4 

เดอืนมนีาคม 2555 SPKR9 คาดวา่จะรบัโอนทีด่นิทีจ่ะใชพ้ฒันาโครงการโคราช 9 รวมทัง้ชาํระเงนิค่าทีด่นิใน
สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

วนัท่ี 10 เมษายน 2555 จดัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 โดย
บรษิทัจะดาํเนินการจดัซือ้ทีด่นิและอุปกรณ์ในสว่นทีเ่หลอืภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
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1.4 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบับริษทั 

1.4.1 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัและกลุ่มบริษทัย่อย 

 บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) เริม่แรกก่อตัง้ขึน้ภายใตช้ื่อ บรษิทั ธติพิฒัน์ เซริฟ์พอยท ์จาํกดั เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2536 ต่อมา
ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั สตลี อนิเตอร์เทค จํากดั เมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม 2537 ดําเนินธุรกจิผลติ จดัจําหน่าย และใหบ้รกิารตดิตัง้วสัดุ
ก่อสรา้งเหลก็เคลอืบทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลงัคาและฝาผนัง บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2548 
ดว้ยทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 ต่อมาบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่
2/2553 เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2553 จงึมมีตอินุมตักิารเขา้ซื้อหุน้สามญัของ SPC ซึ่งดําเนินธุรกจิพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
จาํนวน 34 โครงการ รวมทัง้รบัเหมาก่อสรา้งและใหบ้รกิารดา้นปฏบิตักิาร บาํรุงรกัษาและประเมนิผลโรงไฟฟ้า โดยในวนัที ่28 มนีาคม 
2554 บรษิทัไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของ SPC จาํนวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซื้อหุน้ละ 10 บาท คดิเป็น
คา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ 450,000,000 บาท โดยบรษิทัชาํระคา่ตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจาํนวน 450,000,000 หุน้ มลูคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุน้ของบรษิทัทัง้สิน้ 450,000,000 บาท เพือ่ตอบแทนใหก้บั
ผูถ้อืหุน้ของ SPC ทีต่อบรบัคาํเสนอซือ้หุน้ของบรษิทั โดยนําหุน้ทีถ่อืใน SPC มาชาํระเป็นค่าหุน้แทนการชาํระดว้ยเงนิ การเขา้ซือ้หุน้
ดงักล่าวมผีลทําใหบ้รษิทัมทีุนจดทะเบยีนชําระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 500,000,000 หุน้และเขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ใน SPC รวมทัง้ไดม้าซึ่ง
สนิทรพัยข์อง SPC และบรษิทัย่อยอกี 34 แห่งของ SPC ซึง่ดําเนินธุรกจิพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และรายการดงักล่าว
จดัเป็นการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์างออ้ม ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้น้ี บรษิทัไดเ้ปลีย่นเป็น
ชือ่ บรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่17 มถุินายน 2554 

เมือ่วนัที ่22 – 24 กุมภาพนัธ ์2555 SPCG ทาํการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 60,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 21 บาท พรอ้มกบัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัต่อนักลงทุนทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุน ในอตัราส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุน 2 หุน้ต่อใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย รวมเป็นใบสําคญัแสดงสทิธจิํานวนรวม 30,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มอีายุไม่เกิน 3 ปีนับแต่ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ มรีาคาใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัที่ 1 บาทต่อหุ้น และ
กําหนดใหใ้ชส้ทิธคิรัง้เดยีว ณ วนัที ่2 มนีาคม 2558 ซึง่ภายหลงัจากการเพิม่ทุนดงักล่าว SPCG มทีุนจดทะเบยีนทัง้หมดเป็นจํานวน 
840,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท แบง่ออกเป็น 

1) หุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้จาํนวน 560,000,000 หุน้ 

2) หุน้ทีจ่ดัสรรเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั และยงัมไิดเ้รยีกชาํระจาํนวน 280,000,000 หุน้ 

ทัง้น้ี กลุม่บรษิทั SPCG ประกอบธุรกจิหลกั 2 ธุรกจิคอื 

1. ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ดําเนินการภายใตบ้รษิทัย่อย คอื SPC และ บรษิทั โซล่า เพาเวอร ์เอน็จเินียริง่ จํากดั 
(“SPE”) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 

1.1 ธุรกจิลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
1.2 ธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบครบวงจร (“EPC”: Engineering Procurement and 

Construction) 
1.3 ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบํารุงรกัษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (“OMM”: 

Operation, Maintenance and Monitoring) 

2. ธุรกจิเหลก็ ซึง่เป็นธุรกจิดัง้เดมิของบรษิทั ดาํเนินการภายใต ้บรษิทั สตลี แอนด ์โซลา่ รฟู จาํกดั (“SSR”) 

ทัง้น้ี กลุม่บรษิทัมโีครงสรา้งการถอืหุน้ ณ วนัที ่6 มนีาคม 2555 ดงัน้ี 
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บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(SPC)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(บุรีรัมย์ 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(บุรีรัมย์ 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(บุรีรัมย์ 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สุรินทร์ 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สุรินทร์ 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สุรินทร์ 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 10)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 9)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 9)

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

100.00%

100.00%

100.00%

99.97%

70.00%

100.00%

99.97%

60.00%

99.97%

100.00%

60.00%

60.00%

56.00%

51.07%

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 8)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 7)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 6)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 5)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 4)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 8)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 7)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 6)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 5)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 4)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 3)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 1)

51.00% บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สกลนคร 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(สกลนคร 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(เลย 1)

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

51.00%

99.97%

56.00%

99.97%

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(เลย 2)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(หนองคาย 1)

บจ. โซล่า เพาเวอร์ 
(อุดรธานี 1)

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

บมจ. เอสพีซีจี
(SPCG)

100.00%

บจ. สตีล แอนด์ โซลา่ รูฟ
(SSR) 

บจ. โซล่าเพาเวอร์ 
เอ็นจิเนียริ่ง (SPE)

100.00% 100.00%

 

 บริษทั โซล่า เพาเวอร ์จาํกดั และบริษทัย่อย 

บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั หรอื SPC จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท ไดเ้ริม่
ดาํเนินธุรกจิเมือ่วนัที ่ 1 มถุินายน 2551 โดยดาํเนินการขอขายไฟฟ้าเขา้ระบบสาํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน ตามประกาศการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (“กฟภ.”) ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2551 ฉบบัที ่2 เรือ่ง การกาํหนดราคาสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้าสาํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวยีน ซึง่ทาํให ้SPC ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP: Very Small Power Producer) ทีผ่ลติไฟฟ้าดว้ยระบบ
พลงังานแสงอาทติย ์ไดร้บัสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นับจากวนัเริม่ตน้ซือ้
ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชยส์าํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากทีผ่ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ โดยไม่ตอ้งมกีารวางเงนิคํ้าประกนัตาม
ประกาศฉบบัที ่3 และเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหก่้อสรา้งโรงผลติไฟฟ้าดว้ยระบบแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ขนาดประมาณ 6 เมกกะวตัต์
จาํนวน 34 แหง่  

ธุรกจิของ SPC แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 

1. ธุรกจิลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

SPC ดาํเนินธุรกจิพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ํานวน 34 แห่งซึง่ดาํเนินการภายใตบ้รษิทัย่อยจาํนวน 34 บรษิทั 
โดยมรีายละเอยีด ณ วนัที ่6 มนีาคม 2555 ดงัน้ี 

ลาํดบั ช่ือบริษทัย่อยของ SPC 
จงัหวดั 
ท่ีตัง้ 

ช่ือย่อ
บริษทั* 

ทุนจดทะเบียน
ชาํระแล้ว (บาท) 

การลงทุน 
ของ SPC 

(%) 

สญัญาซ้ือขาย 
ไฟฟ้าลงวนัท่ี 

COD 
ตามสญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

1 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 1) จาํกดั นครราชสมีา SPKR1 280,000,000 51.07% 15 พ.ค.2552 21 เม.ย. 2553** 
2 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สกลนคร 1) จาํกดั สกลนคร SPSN1 189,000,000 51.00% 19 ม.ิย. 2552 9 ก.พ. 2554** 
3 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 1) จาํกดั นครพนม SPNP1 189,000,000 51.00% 18 ม.ิย. 2552 22 เม.ย. 2554** 
4 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 2) จาํกดั นครราชสมีา SPKR2 189,000,000 56.00% 27 ก.ค. 2552 13 ก.ย. 2554** 
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ลาํดบั ช่ือบริษทัย่อยของ SPC 
จงัหวดั 
ท่ีตัง้ 

ช่ือย่อ
บริษทั* 

ทุนจดทะเบียน
ชาํระแล้ว (บาท) 

การลงทุน 
ของ SPC 

(%) 

สญัญาซ้ือขาย 
ไฟฟ้าลงวนัท่ี 

COD 
ตามสญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

5 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(เลย 1) จาํกดั เลย SPLO1 189,000,000 56.00% 29 ก.ค. 2552 15 ก.ย. 2554** 
6 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 1) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK1 195,000,000 70.00% 28 ก.ค. 2552 15 ก.พ. 2555** 
7 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 3) จาํกดั นครราชสมีา SPKR3 162,500,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 9 ม.ีค. 2555** 
8 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 4) จาํกดั นครราชสมีา SPKR4 153,315,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
9 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 5) จาํกดั นครราชสมีา SPKR5 39,450,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
10 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 6) จาํกดั นครราชสมีา SPKR6 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
11 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 7) จาํกดั นครราชสมีา SPKR7 113,825,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
12 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 8) จาํกดั นครราชสมีา SPKR8 39,450,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
13 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(โคราช 9) จาํกดั นครราชสมีา SPKR9 56,065,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
14 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 2) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
15 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 3) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK3 39,450,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
16 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 4) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK4 39,450,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
17 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 5) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK5 39,450,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
18 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 6) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK6 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
19 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 7) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK7 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
20 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 8) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK8 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
21 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 9) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK9 100,000 99.97% 11 มคี 2553 31 ต.ค. 2556 
22 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(ขอนแกน่ 10) จาํกดั ขอนแกน่ SPKK10 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
23 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(เลย 2) จาํกดั เลย SPLO2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
24 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 2) จาํกดั นครพนม SPNP2 100,000 99.97% 11 มคี 2553 31 ต.ค. 2556 
25 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(นครพนม 3) จาํกดั นครพนม SPNP2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
26 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(บุรรีมัย ์1) จาํกดั บุรรีมัย ์ SPBR1 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
27 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(บุรรีมัย ์2) จาํกดั บุรรีมัย ์ SPBR2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
28 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(บุรรีมัย ์3) จาํกดั บุรรีมัย ์ SPBR3 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
29 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สกลนคร 2) จาํกดั สกลนคร SPSN2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
30 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์1) จาํกดั สรุนิทร ์ SPSR1 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
31 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์2) จาํกดั สรุนิทร ์ SPSR2 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
32 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(สรุนิทร ์3) จาํกดั สรุนิทร ์ SPSR3 100,000 99.97% 11 ม.ีค. 2553 31 ต.ค. 2556 
33 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(หนองคาย 1) จาํกดั หนองคาย SPNK1 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
34 บรษิทั โซลา่ เพาเวอร ์(อุดรธานี 1) จาํกดั อุดรธานี SPAD1 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

หมายเหตุ:  *กาํหนดโดยทีป่รกึษาทางการเงนิ เพือ่ความสะดวกในการอา้งองิ  
 ** วนัทีโ่รงไฟฟ้าเปิดดาํเนินการในเชงิพาณิชย ์(COD) ตามความเป็นจรงิ 

นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว จํานวน 7 โครงการ ได้แก่ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 
โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น 1 และโคราช 3 ดงัทีแ่สดงไวใ้นตารางขา้งตน้ SPC มโีรงไฟฟ้าทีก่ําลงัอยู่ในระหวา่งการพฒันาจาํนวน 
2 โครงการ ไดแ้ก่ โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่คาดวา่จะเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยไ์ดป้ระมาณเดอืนเมษายน 2555 

โรงไฟฟ้าทัง้ 9 แหง่ขา้งตน้ มกีําลงัการผลติตดิตัง้โครงการละประมาณ 6 เมกกะวตัต ์แต่ทีผ่า่นมากระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิ
โดยเฉลีย่แลว้ตํ่ากวา่จาํนวนไฟฟ้าที ่กฟภ.รบัซือ้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที ่5.88 เมกกะวตัต ์ดงันัน้บรษิทัจงึมแีผนการเพิม่กําลงั
การผลติตดิตัง้สําหรบัโรงไฟฟ้าอกี 25 แห่งที่เหลอื เป็นโครงการละ 7.5 เมกกะวตัต์ (รวมถงึโครงการโรงไฟฟ้าโคราช 8 หรอื
โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่10 ซึง่ไดร้บัการอนุมตักิารลงทุนในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2554 เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2554) 
ซึง่คาดวา่จะทําใหส้ามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดใ้กลเ้คยีงกบัจํานวนที ่กฟภ.รบัซื้อตามสญัญา ดัง้นัน้กําลงัการผลติตดิตัง้โดยรวม
ของโรงไฟฟ้าทัง้หมด 34 แหง่จะอยูท่ีป่ระมาณ 241.5 เมกกะวตัต ์

SPC มแีผนทีจ่ะทาํการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามแผนงานทีไ่ดก้ําหนดไวภ้ายในปี 2556 โดยลาํดบัก่อนหลงั
ของการดาํเนินโครงการจะขึน้อยู่กบัการจดัหาทีด่นิ ซึง่หากโครงการมคีวามล่าชา้ กส็ามารถขยายระยะเวลา COD ไดข้ึน้อยู่กบั
การพจิารณาของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเกีย่วกบัความคบืหน้าของแต่ละโครงการวา่อยู่ในขัน้ตอนใด ซึง่จะพจิารณาเป็นรายกรณี
ไป ทัง้น้ี โดยปกตแิลว้ กฟภ.จะพจิารณาจากความคบืหน้าในการจดัหาทีด่นิ เงนิทุน และความคบืหน้าในการก่อสรา้งเป็นสาํคญั 
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นอกจากน้ี SPC มโีอกาสสรา้งรายไดจ้ากการขายคารบ์อนเครดติ (“CER”: Certifies Emission Reduction) เน่ืองจากการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์เป็นการดําเนินการตามกลไกการพฒันาพลงังานสะอาด (“CDM”: Clean Development 
Mechanism) ซึง่ปจัจุบนั SPC กําลงัอยู่ในระหว่างการพฒันาเพื่อใหส้ามารถนําไปหกัลบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน
ประเทศอุตสาหกรรมต่างๆได ้

2. ธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบครบวงจร (EPC) 

SPC เป็นผูใ้หบ้รกิาร EPC โดยใหก้ารบรกิารเป็นทีป่รกึษาดา้นวศิวกรรม การออกแบบ การก่อสรา้ง การจดัการ การตดิตัง้
และควบคุมระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์หก้บับรษิทัยอ่ยของ SPC 

3. ธุรกจิบรกิารดา้นการปฏบิตักิาร การบาํรุงรกัษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(OMM) 

SPC เป็นผูใ้หบ้รกิาร OMM แก่โรงไฟฟ้าทีด่าํเนินการโดยบรษิทัยอ่ยของ SPC 

 บริษทั โซล่า เพาเวอร ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  

บรษิทั โซลา่ เอน็จเินียริง่ จาํกดั หรอื SPE ดาํเนินธุรกจิบรกิาร EPC และ OMM โดยคาดวา่จะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้นอกกลุ่มบรษิทั 
ปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 10,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมทีุนชาํระแลว้ ณ 
วนัที ่29 กรกฎาคม 2554 จาํนวน 2,500,000 บาท  

 บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รฟู จาํกดั  

บรษิทั สตลี แอนด ์โซล่า รฟู จํากดั หรอื SSR จดัตัง้ขึน้เพื่อการโอนยา้ยธุรกจิเหลก็เดมิทีเ่คยดําเนินการภายใตช้ื่อ บรษิทั สตลี 
อนิเตอรเ์ทค จาํกดั (มหาชน) มาไวภ้ายใต ้SSR เพือ่ทีจ่ะให ้SPCG เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิการถอืหุน้ (Holding company) โดยได้
เริม่ดําเนินการโอนย้ายธุรกจิตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา และคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสรจ็ประมาณไตรมาสที ่2 ปี 2555 
ปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

ทัง้น้ี ธุรกจิเหลก็เดมิทีโ่อนยา้ยมาดาํเนินการภายใต ้SSR ประกอบดว้ยธุรกจิผลติ จดัจาํหน่าย และใหบ้รกิารตดิตัง้วสัดุก่อสรา้ง
เหลก็เคลอืบทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลงัคาและฝาผนงั โดยมผีลติภณัฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) แผน่เหลก็เคลอืบขึน้ลอน (Roll forming metal sheet) ทัง้ชนิดเคลอืบสแีละไมเ่คลอืบส ีเป็นผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั ใชต้รา
สนิค้า “Rollform” ซึ่งเป็นลขิสทิธิเ์ฉพาะ ผลติจากแผ่นเหล็กกล้าเคลอืบทบัด้วยสารผสมระหว่างอลูมเินียมและสงักะส ี
(Aluzinc) มคีุณสมบตักินัน้ํารัว่ซมึ ทนต่อการกดักร่อน น้ําหนักเบา มอีายุการใชง้านยาวนาน โดยมรีะยะเวลาการรบัประกนั
สูงสุดถึง 30 ปี แผ่นเหล็กเคลอืบดงักล่าว นอกจากจะใช้เป็นวสัดุมุงหลงัคาแล้วยงัสามารถใช้ประกอบเป็นฝาผนัง หรอื
สว่นประกอบอื่นๆของตวัอาคาร เชน่ ฝ้า กนัสาด รัว้ บานเกลด็ เป็นตน้ 

(2) แปเหลก็กลา้กําลงัสงู (High Strength Purlins) รปูแบบตวั C และตวั Z ซึง่ผลติโดยการขึน้รปูจากแผน่เหลก็กลา้กําลงัสงูที่
เคลอืบกนัสนิมดว้ยสงักะส ีแปทัง้สองชนิดเหมาะสาํหรบัใชใ้นงานโครงสรา้งเหลก็รบัหลงัคาหรอืโครงสรา้งรบัผนังอาคาร มี
น้ําหนกัเบากวา่แปเหลก็ดาํทัว่ไป  

(3) ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ซึง่เป็นผลติภณัฑเ์สรมิใหก้บัแผน่หลงัคาและผนงั ไดแ้ก่ 
- หลงัคาโปรง่แสง สาํหรบัอาคารทีต่อ้งการแสงธรรมชาต ิ
- อุปกรณ์ประกอบการตดิตัง้หลงัคาและฝาผนงั เชน่ ฉนวนกนัความรอ้น สกร ูเป็นตน้ 
- ระบบโครงสรา้งสาํเรจ็รูป (PEB) ออกแบบตามทีล่กูคา้ตอ้งการ จดัสง่เป็นชุดถงึสถานทีก่่อสรา้ง ซึง่แต่ละชิน้สว่นของ

โครงสรา้งถูกออกแบบมาใหส้ามารถทาํการยดึต่อเขา้ดว้ยกนัดว้ยระบบสลกัเกลยีวและน๊อต  

SSR มกีารใหบ้รกิารตดิตัง้ทัว่ประเทศสาํหรบัผลติภณัฑท์ุกประเภททีผ่ลติและจาํหน่าย โดยใชว้ธิกีารวา่จา้งผูร้บัเหมาช่วงและมี
เจา้หน้าทีฝ่า่ยวศิวกรรมเป็นผูค้วบคุมคุณภาพการตดิตัง้โดยรวม 
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1.4.2 ผูร้่วมทุนในบริษทัย่อยของ SPC 

SPC มนีโยบายลงทุนในบรษิทัย่อยแต่ละแห่งไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของแต่ละโครงการ ปจัจุบนัมี
โครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดดาํเนินการในเชงิพาณิชยแ์ลว้ และทีก่ําลงัอยู่ระหว่างการพฒันาจํานวนทัง้สิน้ 9 โครงการ ซึง่ดําเนินการภายใต้
บรษิทัยอ่ย 9 แหง่ มกีารถอืหุน้โดยผูร้ว่มทุนรายต่างๆ ดงัน้ี 

       ผู้ถือหุ้น 
โครงการ 

SPC ไทยฟ้า IFC ESCO Fund RATCH รวมทัง้หมด 
ล้านหุ้น ร้อยละ ล้านหุ้น ร้อยละ ล้านหุ้น ร้อยละ ล้านหุ้น ร้อยละ ล้านหุ้น ร้อยละ ล้านหุ้น ร้อยละ 

โคราช 1 14.30 51.07 4.20 15.00 5.50 19.64 4.00 14.29 - - 28.00 100.00 
สกลนคร 1 9.64 51.00 5.67 30.00 1.70 9.00 1.89 10.00 - - 18.90 100.00 
นครพนม 1 9.64 51.00 5.67 30.00 1.70 9.00 1.89 10.00 - - 18.90 100.00 
โคราช 2 10.58 56.00 8.32 44.00 - - - - - - 18.90 100.00 
เลย 1 10.58 56.00 8.32 44.00 - - - - - - 18.90 100.00 
ขอนแกน่ 1 13.65 70.00 5.85 30.00 - - - - - - 19.50 100.00 
โคราช 3 (1) 9.75 60.00 - - - - - - 6.50 40.00 16.25 100.00 
โคราช 4 (1) / 

(2) 
10.50 60.00 - - - - - - 7.00 40.00 17.50 100.00 

โคราช 7 (1) / 

(2) 
9.75 60.00 - - - - - - 6.50 40.00 16.25 100.00 

หมายเหตุ:  มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 10 บาท 
(1) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2554 ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนในโครงการโคราช 3 โคราช 4 และ

โคราช 7 ซึง่ดาํเนินการโดย SPKR3, SPKR4 และ SPKR7 โดยแต่ละโครงการมมีลูค่าการลงทุนประมาณ 650,000,000 บาท คาดว่าจะใช้
สดัสว่นเงนิกูย้มืต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เป็นรอ้ยละ 70 : 30 ทาํใหทุ้นจดทะเบยีนเบือ้งตน้ทีป่ระเมนิไวเ้ทา่กบัโครงการละ 195,000,000 บาท อย่างไร
กต็าม ในการดาํเนินงานจรงิโครงการทัง้สามไดร้บัขอ้เสนอเงือ่นไขเงนิกูย้มืทีด่กีว่าทีค่าดการณ์ไว ้โดยไดร้บัขอ้เสนอสดัสว่นเงนิกูย้มืต่อสว่นของ
ผูถ้อืหุน้เป็นรอ้ยละ 75 : 25 ทาํใหโ้ครงการมทุีนจดทะเบยีนลดลงเหลอื 162,500,000 บาท แต่สาํหรบัโครงการโคราช 4 มลูค่าโครงการสงูกว่าที่
ประเมนิไวเ้บือ้งตน้เน่ืองจากทีด่นิมรีาคาสงู ทาํใหม้ทุีนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้เป็น 175,000,000 บาท 

(2) ณ เดอืนมกราคม 2555 โครงการโคราช 4 และโคราช 7 ซึง่ดาํเนินการโดย SPKR4 และ SPKR7 มทุีนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 153,315,000 บาท 
และ 113,825,500 บาท ตามลาํดบั ถอืหุน้โดย SPC และ RATCH ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 และรอ้ยละ 40 ตามลาํดบั โดยจะทาํการเพิม่ทุนใหค้รบ
ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางขา้งตน้ก่อนทีจ่ะเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย ์ 

(1) IFC หรอืบรรษทัเงนิทุนระหวา่งประเทศ 

IFC เป็นสถาบนัการเงนิของกลุ่มธนาคารโลก มสีํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชงิตนั ด.ีซ ีมนีโยบายให้การช่วยเหลอืและลงทุนใน
ภาคเอกชนของประเทศกําลงัพฒันาทัว่โลก โดยเฉพาะการสนับสนุนการลงทุนในโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มทัง้ใน
รปูแบบของเงนิกูย้มืและเขา้ไปลงทุนในหลกัทรพัย ์ซึง่ IFC ไดเ้ขา้มาในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2502 มนีโยบายสนับสนุนภาคการเงนิ การ
ร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิ รวมถึงการเขา้มบีทบาทในการสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครฐั นอกจากน้ียงัให้การ
ชว่ยเหลอืในภาคเอกชนดว้ย  

นอกเหนือจากการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าดงักล่าวแลว้ IFC ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงกรอบการลงทุน (Investment Framework Agreement) 
ลงนามรว่มกบั SPC น.ส.วนัด ีกุญชรยาคง และนายชาญชยั กุลถาวรากร ลงวนัที ่7 มถุินายน 2553 ซึง่ไดก้ําหนดเงือ่นไขให ้IFC มสีทิธ ิ
โดยทีม่ไิดเ้ป็นขอ้ผกูมดั ทีจ่ะเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของโรงไฟฟ้าแหง่อื่นทีเ่ป็นบรษิทัย่อยของ SPC หรอืของบรษิทั ทีร่าคาตามมลูค่าที่
ตราไว ้มลูค่าเงนิลงทุนคดิเป็นสดัสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนของโรงไฟฟ้าแต่ละแหง่ โดย IFC จะใชเ้วลาในการพจิารณา
เขา้รว่มทุนสาํหรบัโรงไฟฟ้าแหง่อื่นๆ ภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที ่SPC ยืน่เสนอแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าใหแ้ก่ IFC  

(2) ESCO Fund หรอืกองทุนเพือ่การสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

ESCO Fund จดัตัง้ขึน้ตาม พรบ.การสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังงาน พ.ศ.2535 เพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานและพฒันาพลงังาน
ทดแทน โดยมนีโยบายในการรว่มทุนกบัผูป้ระกอบการพลงังานทดแทนในประเทศไทยในสดัสว่นรอ้ยละ 10-15 หรอืไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 
รวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการไดม้รีายไดจ้ากการขายคารบ์อนเครดติดว้ย โดย Energy for Environment Foundation หรอืมลูนิธิ
พลงังานเพื่อสิง่แวดลอ้ม (มสพ.) จะทาํหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทุนใหก้บั ESCO Fund ทัง้น้ี มสพ.เป็นหน่วยงานอสิระทีไ่ม่แสวงหาผล
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กําไร ซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิและเผยแพร่เทคโนโลยกีารอนุรกัษ์พลงังานและการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน โดยเป็นผูบ้รหิารงานโครงการที่
เกีย่วกบัพลงังานหลายโครงการ อาท ิกองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน ศนูยส์ง่เสรมิพลงังานชวีมวล เป็นตน้ 

(3) ไทยฟ้า หรอื บรษิทั ไทยฟ้า เพาเวอร ์จาํกดั 

ไทยฟ้า ก่อตัง้ขึน้เมื่อ 28 กรกฎาคม 2553 มทีุนจดทะเบยีน 500 ลา้นบาท แบ่งเป็น 5.0 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท มี
คณะกรรมการประกอบด้วย นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ นายพงษ  ชัย เศรษฐีวรรณ นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ และ น .ส.วิพา  
พนิธุโสภณ (ขอ้มลูจาก กรมพฒันาธุรกจิการคา้ และ www.bol.co.th) ทัง้น้ี ธุรกจิปจัจุบนัของ ไทยฟ้า เป็นบรษิทัเพื่อลงทุน (Holding) 
มุ่งเน้นการร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยไดเ้ขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าซึง่เป็นบรษิทั
ยอ่ยของ SPC ทัง้ 6 แหง่ตามตารางขา้งตน้ในราคาตามมลูคา่ทีต่ราไว ้

(4) RATCH หรอื บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ก่อตัง้ขึน้เมือ่ 7 มนีาคม 2543  มทีุนจด
ทะเบยีนและชาํระแลว้ 14,500 ลา้นบาท มผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอื การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย RATCH เป็นบรษิทั Holding company 
ซึง่ลงทนุในบรษิทัยอ่ยในธุรกจิโครงการโรงไฟฟ้า 

SPC และ RATCH ไดล้งนามในสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้และสญัญาซื้อขายหุน้ ลงวนัที ่4 สงิหาคม 2554 เพื่อทีจ่ะร่วมลงทุนใน
โรงไฟฟ้าโคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ในสดัสว่นการถอืหุน้ 60 : 40 (SPC : RATCH) โดยลงทุนตามมลูค่าทีต่ราไวข้องแต่ละ
โครงการ 

1.4.3 การศึกษาด้านเทคนิคของโรงไฟฟ้า 

SPC ไดว้า่จา้ง Mott MacDonald (Thailand) Company Limited (“MML”) ซึง่เป็นในเครอืของ Mott MacDonald Company 
Limited บรษิทัทีป่รกึษาในการจดัการดา้นวศิวกรรมจากประเทศองักฤษ ใหเ้ป็นทีป่รกึษาอสิระดา้นเทคนิคสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยท์ีบ่รษิทัยอ่ยเป็นผูพ้ฒันา โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเอกสารสนบัสนุนสาํหรบัการขอสนิเชื่อจากธนาคารกสกิรไทย 
ปจัจุบนั MML ไดอ้อกรายการการศกึษาทางดา้นเทคนิคของโรงไฟฟ้าทีพ่ฒันาแลว้จาํนวน 9 โครงการ (โครงการที ่1 – 9) โดยมขีอบเขต
การวเิคราะหท์ีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

(1) รายละเอยีดโครงการ (Project description) ซึง่อธบิายทีต่ัง้และความเหมาะสมทางดา้นเทคนิคของสถานทีต่ัง้ของโครงการ 

(2) รายละเอยีดดา้นเทคนิคของอุปกรณ์หลกั (Key Solar Technologies Review) อาท ิคุณลกัษณะของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์
เครือ่งแปลงไฟฟ้าหรอือนิเวอรเ์ตอร ์อุปกรณ์ การควบคุมและวดัประสทิธภิาพการผลติกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

(3) การประเมนิค่าการผลติพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์(Energy Production Assessment) ซึง่ประเมนิศกัยภาพการผลติ
กระแสไฟฟ้าเพือ่ทาํการประมาณการทางการเงนิสาํหรบัสนิเชื่อโครงการ (Project Financing) โดยพจิารณาถงึปรมิาณรงัสี
ทีก่ระทบต่อหน่วยพืน้ที ่(Irradiance) การวดัค่าพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติยโ์ดยคาํนึงถงึตวัแปรต่างๆทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิ
การสญูเสยีประสทิธภิาพการผลติพลงังานไฟฟ้า 

(4) การประเมนิความเหมาะสมของการออกแบบโรงไฟฟ้า (Project Design Review) โครงสรา้งแผงเซลลแ์สงอาทติย ์การ
เชื่อมต่อ วงจรไฟฟ้า การออกแบบ ซึง่รวมถงึโครงสรา้งฐานและงานโยธา (Civil Design) นอกจากน้ี MML ไดป้ระเมนิถงึ
ระยะเวลาในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าวา่ควรจะใชเ้วลาประมาณ 24 – 26 สปัดาห ์นับจากวนัเริม่ปรบัสภาพทีด่นิจนกระทัง่การ
เปิดดาํเนินงานเชงิพาณิชย ์

(5) การศกึษาสญัญาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง (Contract Review) ซึง่รวมถงึร่างสญัญาการก่อสรา้ง การดําเนินงานและบํารุงรกัษา 
(EPC และ OMM Contracts) ระหวา่ง SPC ในฐานะผูร้บัจา้งและโรงไฟฟ้าในฐานะผูว้า่จา้ง 

(6) การสอบทานขอ้มลูทางเทคนิคทีจ่ะมผีลต่อประมาณการทางการเงนิของโครงการ (Technical Input of Financial Model 
Review) รวมทัง้สอบทานความเป็นไปไดข้องประมาณการทางการเงนิของโรงไฟฟ้าและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิาน
ต่างๆ โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประกอบกบัการเปรยีบเทยีบกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยใ์นต่างประเทศ 
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ทัง้น้ี MML ใหค้วามเหน็วา่โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่1 – 9 ดงักล่าว มคีวามสมเหตุสมผลในดา้นคุณภาพและราคาของการก่อสรา้ง 
วสัดุอุปกรณ์ทีส่าํคญั เชน่ แผงเซลลแ์สงอาทติย ์อนิเวอรเ์ตอร ์และหมอ้แปลงไฟฟ้า (ทรานสฟ์อรเ์มอร)์ เป็นตน้ จดัซือ้จากผูผ้ลติทีม่คีวาม
น่าเชื่อถอื การผลติไฟฟ้าที ่SPC นําเสนอสามารถผลติไดจ้รงิ ประมาณการทางการเงนิของโรงไฟฟ้ามคีวามเป็นไปได ้และมสีมมตฐิาน
หลกัทีส่มเหตุสมผล  

สาํหรบัโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ซึง่กาํลงัจะขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ในครัง้น้ีนัน้ จะมเีงือ่นไขในการก่อสรา้งและการดาํเนินงานใกลเ้คยีงกบั
โรงไฟฟ้าทีเ่คยก่อสรา้งมาแลว้ โดย MML จะเป็นผูท้ําการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการเช่นกนัเพือ่เป็นเอกสารสนับสนุนการกูย้มื
เงนิ ซึง่จะตอ้งแลว้เสรจ็ก่อนการอนุมตัเิงนิกูย้มืจากธนาคาร 

1.4.4  ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 
ณ วนัที ่9 มนีาคม 2555 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกดงัต่อไปน้ี  

ลาํดบัท่ี ผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 
1 ครอบครวักุญชรยาคง ประกอบดว้ย 304,000,700 54.29 
 น.ส.วนัด ีกุญชรยาคง 263,050,700 46.97 
 นางประคอง กุญชรยาคง 21,600,000 3.86 
 น.ส.สมปอง กุญชรยาคง 9,000,000 1.61 
 นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง 9,000,000 1.61 
 นางกนกพร กุญชรยาคง 1,350,000 0.24 
2 ครอบครวักุลถาวรากร ประกอบดว้ย 54,015,000 9.65 
 นายชาญชยั กุลถาวรากร 54,000,000 9.64 
 นายสรุชยั กุลถาวรากร 15,000 0.00 
3 ครอบครวัพาเนล ประกอบดว้ย 22,744,000 4.06 
 นายเควนิ จรีาด พาเนล 13,820,000 2.47 
 นายแอนโทนี เดวดิ พาเนล 8,924,000 1.59 
4 ครอบครวัอุ่นวรวงศ ์ประกอบดว้ย 20,800,000 3.71 
 นายประสทิธิ ์อุ่นวรวงศ ์ 12,192,100 2.18 
 นางรสสคุนธ ์อุน่วรวงศ ์ 8,307,900 1.48 
 นายณฐักนธ ์อุ่นวรวงศ ์ 100,000 0.02 
 นายนนทกร อุ่นวรวงศ ์ 100,000 0.02 
 ด.ญ.ปณัฑช์นิต อุ่นวรวงศ ์ 100,000 0.02 
5 นายวทิรู มโนมยักุล 12,860,000 2.30 
6 เคยีวเซรา่ คอรป์อเรชัน่ 9,000,000 1.61 
7 นายเอยีน แลงคาสเตอร ์ 5,443,300 0.97 
8 ครอบครวัวรรณโรจน์ ประกอบดว้ย 5,329,700 0.95 
 นางเกษมศร ีวรรณโรจน์ 3,241,700 0.58 
 นายสพุจน์ วรรณโรจน์ 2,086,000 0.37 
 นายฐติพินัธ ์วรรณโรจน์ 1,000 0.00 
 ด.ช.นทัธพนัธ ์วรรณโรจน์ 1,000 0.00 
9 กองทุนสาํรองเลีย้งชพี พนกังานการไฟฟ้า

ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 
โดยบลจ.ไอเอน็จ(ีประเทศไทย) จาํกดั 

5,290,500 0.94 

10 น.ส.ฉฐันนัท ์ธนาสนิววิฒัน์ 4,218,900 0.75 
11 ผูถ้อืหุน้อื่นๆ 116,297,900 20.77 

รวม 560,000,000 100.00 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 

หน้า 77/123 

 

1.4.5 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทํ 

บรษิทัมกีรรมการทัง้หมดจาํนวน 9 ทา่น  ประกอบดว้ย  

ลาํดบัท่ี รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางสาววนัด ีกุญชรยาคง ประธานกรรมการ  
2. นายประสทิธิ ์อุ่นวรวงศ ์ กรรมการ 
3. นายชาญชยั กุลถาวรากร กรรมการ 
4. นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง กรรมการ 
5. นายจริาคม ปทุมานนท ์ กรรมการ 
6. นายเควนิ จรีาด พาแนล กรรมการ 
7. นายเกยีรตชิยั พงษพ์าณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
8. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
9. ดร.ศริพิงศ ์พฤทธพินัธุ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

กรรมการผูม้อีํานาจลงนามแทนบรษิทั ไดแ้ก่ นางสาววนัด ี กุญชรยาคง ลงลายมอืชื่อร่วมกบั นายประสทิธิ ์ อุ่นวรวงศ์ หรอื  
นายชาญชยั กุลถาวรากร หรอื นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของกจิการ 

1.4.6 คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทั 

 บรษิทัมกีรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร  ประกอบดว้ย  

กรรมการบรหิาร 
ลาํดบัท่ี รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชาญชยั กุลถาวรากร ประธานกรรมการบรหิาร  
2. นางสาววนัด ีกุญชรยาคง กรรมการบรหิาร 
3. นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง กรรมการบรหิาร 
4. นายประสทิธิ ์อุ่นวรวงศ ์ กรรมการบรหิาร 
5. นายเควนิ จรีาด พาแนล กรรมการบรหิาร 

ผูบ้รหิาร  
ลาํดบัท่ี รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสาววนัด ีกุญชรยาคง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
และกรรมการผูจ้ดัการสายงานการลงทุนพลงังานแสงอาทติย ์

2. นายชยัวฒัน์ ตัง้สวุรรณพานิช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ (รกัษาการ) 
3. นายธมภน ศุภจนัทรป์ระภา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยการลงทุน 
4. นายพรชยั พรนิวฒัน์ชยั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยเทคนิค 
5. นายสมศกัดิ ์กุญชรยาคง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยปฏบิตักิาร 
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1.4.7 ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลประกอบการและฐานะทางการเงนิของบรษิทั อา้งองิจากงบการเงนิเฉพาะบรษิทัทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัช ีสาํหรบังวด
บญัชสีิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2551 – 2553 ซึง่เป็นช่วงเวลาก่อนที ่SPC จะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์างออ้มผา่นบรษิทั ดงันัน้
ผลการดาํเนินงานในชว่งน้ีจะหมายถงึผลประกอบการของธุรกจิเหลก็ซึง่เป็นธุรกจิดัง้เดมิของบรษิทัเทา่นัน้ 

งบดลุ (เฉพาะบริษทั) 
หน่วย: ล้านบาท 

2551 2552 2553 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 13.27 6.52% 4.80 2.50% 10.87 6.66% 
ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 40.71 20.01% 37.69 19.62% 31.80 19.49% 
มลูคา่งานเสรจ็ทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 7.16 3.52% 20.01 10.42% 10.63 6.51% 
สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 47.35 23.27% 41.04 21.37% 20.27 12.43% 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 4.15 2.04% 3.88 2.02% 3.33 2.04% 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 112.64 55.36% 107.42 55.93% 76.90 47.14% 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 88.73 43.61% 80.81 42.08% 81.06 49.69% 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 0.51 0.25% 0.48 0.25% 0.35 0.21% 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 90.82 44.64% 84.63 44.07% 86.24 52.86% 

รวมสินทรพัย ์ 203.46 100.00% 192.04 100.00% 163.14 100.00% 

 
หน้ีสิน 

      

หน้ีสินหมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 8.00 3.93% 10.00 5.21% - - 
เจา้หน้ีการคา้ 54.63 26.85% 50.49 26.29% 37.43 22.95% 
เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3.04 1.49% 3.04 1.58% 2.32 1.42% 
สว่นของหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึกาํหนด
ชาํระใน 1 ปี 

0.93 0.46% 1.59 0.83% 1.83 1.12% 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 17.88 8.79% 27.82 14.49% 18.79 11.52% 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 84.48 41.52% 92.94 48.39% 60.37 37.01% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.84 6.80% 10.80 5.63% 5.29 3.24% 
หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - สทุธ ิ 3.67 1.80% 1.63 0.85% 4.34 2.66% 
รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 17.51 8.61% 12.44 6.48% 9.63 5.90% 

รวมหน้ีสิน 101.99 50.13% 105.37 54.87% 70.00 42.91% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น       

ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและเรยีกชาํระแลว้ 50.00 24.58% 50.00 26.04% 50.00 30.65% 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 25.87 12.72% 25.87 13.47% 25.87 15.86% 
กาํไรสะสม จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 5.42 2.66% 5.42 2.82% 5.42 3.32% 
กาํไรสะสม ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 20.18 9.92% 5.38 2.80% 11.86 7.27% 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 101.46 49.87% 86.67 45.13% 93.14 57.09% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 203.46 100.00% 192.04 100.00% 163.14 100.00% 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (เฉพาะบริษทั) 
หน่วย: ล้านบาท 

2551  2552  2553  
 จาํนวน   ร้อยละ   จาํนวน  ร้อยละ   จาํนวน  ร้อยละ  

รายได้หลกั       
รายไดจ้ากการขาย 223.17 61.42% 148.32 50.14% 145.11 45.88% 
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 136.95 37.69% 144.81 48.96% 166.33 52.59% 
รวมรายได้หลกั 360.12 99.10% 293.13 99.10% 311.44 98.48% 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขาย 181.08 49.83% 127.42 43.08% 123.24 38.97% 
ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 114.05 31.39% 121.35 41.03% 132.01 41.74% 
รวมต้นทุนขาย 295.12 81.22% 248.77 84.11% 255.24 80.71% 

กาํไรขัน้ต้น 65.00 18.05% 44.35 15.13% 56.19 18.04% 
รายไดอ้ืน่ 3.25 0.90% 2.65 0.90% 4.82 1.52% 
คา่ใชจ่า่ยในการขายและบรหิาร 40.11 11.04% 39.99 13.52% 47.02 14.87% 
ดอกเบีย้จา่ยคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 1.71 0.47% 1.73 0.58% 1.48 0.47% 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 26.43 7.27% 5.29 1.79% 12.51 3.96% 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 6.27 1.72% 1.58 0.53% 3.54 1.12% 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ 20.17 5.55% 3.70 1.25% 8.97 2.84% 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ สิน้ปี 2553 เท่ากบั 163.14 ลา้นบาท ซึง่เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนและสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนคดิเป็นรอ้ย
ละ 47.14 และรอ้ยละ 52.86 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีส่าํคญัประกอบดว้ย (1) เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดจาํนวน 10.87 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2552 เน่ืองจากกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้  (2) ลกูหน้ีการคา้จาํนวน 31.80 
ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยจากปี 2552 เน่ืองจากระยะเวลาเกบ็หน้ีดขีึน้ (3) มลูคา่งานเสรจ็ทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็จาํนวน 10.63 ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2552 เน่ืองจากมกีารสง่มอบและเรยีกชาํระเงนิทีเ่รว็ขึน้ และ(4) สนิคา้คงเหลอืจาํนวน 20.27 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2552 เน่ืองจาก
มกีารปรบัการบรหิารสนิคา้คงเหลอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนของสนิคา้ สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ณ สิน้ปี 2553 มจีาํนวน 86.24 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบั ณ สิน้ปี 2552 ซึง่เทา่กบั 84.81 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารลงทุนเพิม่ในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  

หน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2553 เทา่กบั 70.00 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2552 เป็นจาํนวน 35.37 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนและ
หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนจํานวน 60.37 ลา้นบาท และ 9.63 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยหน้ีสนิหมุนเวยีนลดลงจากปี 2552 จํานวน 32.57 ลา้น
บาทเน่ืองจากการลดลงของเจ้าหน้ีการคา้จํานวน 13.06 ล้านบาท สาเหตุจากการที่บรษิทัมกีารปรบัการบรหิารสนิค้าคงเหลอืเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนของสนิคา้ ทําใหม้เีจา้หน้ีการคา้ลดลง และการคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 10 ลา้นบาท ทัง้น้ี หน้ีสนิไม่
หมนุเวยีนลดลงจากปี 2552 จาํนวน 2.81 ลา้นบาท เน่ืองจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง   

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2553 มจีํานวนเท่ากบั 93.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2552 จํานวน 6.47 ลา้นบาท เน่ืองจากกําไรสุทธิ
เพิม่ขึน้ ในขณะทีม่กีารจา่ยเงนิปนัผลเพยีง 2.5 ลา้นบาท  

ผลการดาํเนินงาน 

SPCG มรีายไดร้วมสําหรบัปี 2553 เป็นจํานวน 311.44 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.25 จากปี 2552 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิในช่วงครึง่ปีหลงั และการเริม่ลงทุนของภาคเอกชนในสนิทรพัยถ์าวร ทัง้น้ี รายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย รายได้
จากการขายพรอ้มตดิตัง้ และรายไดอ้ื่น โดย SPCG มรีายไดด้งักล่าวสาํหรบัปี 2553 เป็นจํานวน 145.10 ลา้นบาท 166.33 ลา้นบาท 
และ 4.82 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 45.88 รอ้ยละ 52.59 และ รอ้ยละ 1.52 ของรายไดร้วม ตามลําดบั รายไดจ้ากการขาย
ลดลงร้อยละ 2.17 สําหรบัรายได้จากการขายพร้อมตดิตัง้เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.86 เน่ืองจากบรษิทัเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นโครงการ และมี
นโยบายมุง่เน้นการขายพรอ้มตดิตัง้เพิม่มากขึน้ เน่ืองจากมอีตัรากาํไรขัน้ตน้โดยเฉลีย่ทีส่งูกวา่  

ต้นทุนรวมสําหรบัปี 2553 เท่ากบั 255.24 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นรอ้ยละ 18.04 เพิม่ขึน้จากปี 2552 ซึ่งมอีตัรากําไร
ขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 15.13  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.69 จากปี 2552 เน่ืองจากภาวะความผนัผวนของราคาวตัถุดบิและผลจากค่าเงนิบาท
ทีแ่ขง็ตวัอยา่งรวดเรว็ โดยตน้ทุนรวมประกอบดว้ยตน้ทุนขายและตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ เป็นจาํนวน 123.24 ลา้นบาท และ 132.01 ลา้น
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บาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 38.97 และรอ้ยละ 41.74 ของรายไดร้วม ตามลําดบั โดยตน้ทุนทีส่าํคญัคอืวตัถุดบิทีบ่รษิทั สัง่ซื้อจาก 
บรษิทั บลสูโคปสตลี (ประเทศไทย) จาํกดั และราคาตน้ทุนดงักลา่วมกีารปรบัตวัขึน้ลงตามราคาตลาดของวตัถุดบิ  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารสาํหรบัปี 2553 เท่ากบั 47.02 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.59 จากปี 2552 โดยสดัสว่นค่าใชจ้่ายใน
การขายและบรหิารต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 13.52 ในปี 2552 เป็นรอ้ยละ 14.87 ในปี 2553 โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวประกอบดว้ย 
ค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึ่งส่วนใหญ่ไดแ้ก่ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดําเนินงานต่างๆ 
และไดต้ัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ขึน้อกี 1.59 ลา้นบาท  

SPCG มกีําไรสุทธสิาํหรบัปี 2553 เท่ากบั 8.97 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 2.84 ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2552 ทีม่ี
อตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 1.25 โดยกําไรสุทธเิพิม่ขึน้เน่ืองจากบรษิทัมลีูกคา้โครงการมากขึน้ ประกอบกบัความผนัผวนของราคา
วตัถุดบิ ทาํใหร้าคาขายสงูขึน้   

 งบการเงินรวม 

จากการทีบ่รษิทัเขา้ซื้อหุน้สามญัทัง้หมดของ SPC และสง่ผลให ้SPC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์างออ้มผา่นทางบรษิทั
เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2554 นัน้ ในแงข่องบญัชจีะเขา้ขา่ยเป็นการรวมธุรกจิแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกจิ เน่ืองจากผูถ้อืหุน้เดมิของ SPC ไดเ้ขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมอีํานาจ
ควบคุมบรษิทั 

ดงันัน้ การจดัทํางบการเงนิรวมสําหรบัปี 2553 และปี 2554 จะเป็นการจดัทํางบการเงนิรวมสําหรบัการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลบั
ภายใตช้ื่อ SPCG ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ตามกฎหมาย แต่เป็นผูถู้กซื้อในทางบญัชเีน่ืองจากถูกควบคุมโดยผูถ้อืหุน้เดมิของ SPC จงึทาํให้
การจดัทาํบญัชใีนงบการเงนิรวมดงักลา่ว จดัทาํเสมอืนวา่ SPC เป็นบรษิทัแม ่และธุรกจิเหลก็ซึง่เป็นธุรกจิเดมิของบรษิทั เป็นบรษิทัยอ่ย 

ดว้ยหลกัการดงักลา่ว งบการเงนิรวมสาํหรบัปี 2553 จะแสดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของ SPC และบรษิทัยอ่ยของ SPC 
เท่านัน้ เน่ืองจาก SPCG นัน้แมว้า่จะเป็นผูซ้ือ้ตามกฎหมาย แต่เป็นผูถู้กซือ้ในทางบญัช ีการนําเสนอขอ้มลูงบการเงนิ ทัง้ในสว่นของงบ
ดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด จงึเป็นการนําเสนอขอ้มลูต่อเน่ืองของงบการเงนิของ SPC ซึง่ถอืเสมอืนเป็นบรษิทัแม ่

สว่นงบการเงนิรวมสาํหรบัปี 2554 จะเป็นงบการเงนิรวมของ SPC และบรษิทัย่อยของ SPC ต่อเน่ืองจากปี 2553 และรบัรูผ้ลจาก
การรวมธุรกจิเหลก็ซึง่เป็นธุรกจิเดมิในวนัที ่28 มนีาคม 2554 (วนัทีม่กีารรวมธุรกจิแบบยอ้นกลบั หรอื Reverse Takeover) โดยในการ
จดัทํางบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสด กําไรขาดทุนและการเปลีย่นแปลงกระสดเงนิสดของธุรกจิเหลก็จะถูกรบัรูใ้นงบการเงนิรวม
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2554 เป็นตน้ไป ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัประเมนิวา่ผลกระทบของยอดกาํไรขาดทุนและยอดการเปลีย่นแปลงกระแส
เงนิสดของธุรกจิเหลก็ในวนัที ่28 มนีาคม – 31 มนีาคม 2554 นัน้ไมม่สีาระสาํคญัต่องบการเงนิโดยรวมของบรษิทั และสาํหรบัการจดัทาํ
งบดุล จะเป็นงบดุลทีร่วมสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทัง้หมดของ SPCG SPC และบรษิทัยอ่ยของ SPC รวมทัง้มกีารบนัทกึคา่ความนิยมจาํนวน 
11.29 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลต่างของมลูค่ายุตธิรรมของ SPCG และสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีร่ะบุไดต้ามมลูค่ายุตธิรรมก่อนวนัซือ้ธุรกจิแบบ
ยอ้นกลบั 

งบดลุ  
หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
2553* 2554** 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
สินทรพัย ์     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 65.55 3.22 48.36 0.93 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - - 263.62 5.07 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 20.01 0.98 - - 
ลกูหน้ีการคา้ และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 19.92 0.98 130.29 2.50 
มลูคา่งานเสรจ็ทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ - สทุธ ิ - - 24.23 0.47 
สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 1.47 0.07 29.54 0.57 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่     
     ลกูหน้ีกรมสรรพากร 29.22 1.43 109.29 2.10 
     สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 4.70 0.23 17.30 0.33 
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งบดลุ  
หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
2553* 2554** 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 140.88 6.92 622.62 11.97 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สทุธ ิ 1,764.37 86.62 4,070.89 78.27 
สนิทรพัยร์ะหวา่งทาง - - 206.45 3.97 
เงนิจา่ยลว่งหน้าคา่รบัเหมาและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 5.76 0.28 41.51 0.80 
เงนิมดัจาํคา่ทีด่นิ - - 15.49 0.30 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 0.34 0.02 0.78 0.02 
เงนิประกนัผลงาน - สทุธ ิ - - 4.08 0.08 
คา่ความนิยม - - 11.29 0.22 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่     
     เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนัและมขีอ้จาํกดัในการ
ใช ้

119.39 5.86 168.30 3.24 

     คา่รบัประกนัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้ารอตดัจา่ย - - 51.49 0.99 
     ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย 2.33 0.11 5.42 0.10 
     สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3.81 0.19 2.88 0.06 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,895.99 93.08 4,578.58 88.03 
รวมสินทรพัย ์ 2,036.87 100.00 5,201.20 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 493.24 9.48 
เจา้หน้ีการคา้ - - 61.20 1.18 
เจา้หน้ีก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง 41.60 2.04 116.52 2.24 
เจา้หน้ีคา่สนิทรพัย ์ 780.94 38.34 621.26 11.94 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 46.05 2.26 231.46 4.45 
สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระใน 1 ปี 1.40 0.07 3.10 0.06 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่     
     คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 25.03 1.23 67.17 1.29 
     เงนิเรยีกเกบ็สงูกวา่มลูคา่งานทีเ่สรจ็ - - 8.71 0.17 
     เงนิมดัจาํรบัคา่สนิคา้ - - 4.47 0.09 
     ดอกเบีย้คา้งจา่ย 1.29 0.06 10.58 0.20 
     อืน่ๆ  3.40 0.17 17.51 0.34 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 899.71 44.17 1,635.22 31.44 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนกังาน - - 3.71 0.07 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 356.06 17.48 2,213.86 42.56 
หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - สทุธ ิ 3.82 0.19 7.12 0.14 
หุน้สามญัในบรษิทัยอ่ยรอซือ้คนื 80.12 3.93 86.43 1.66 
หุน้สามญัในบรษิทัยอ่ยทีม่สีทิธเิลอืกขายคนื 90.69 4.45 98.73 1.90 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 530.69 26.05 2,409.86 46.33 
รวมหน้ีสิน 1,430.40 70.23 4,045.08 77.77 

ส่วนของผูถื้อหุ้น     
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 450.00 22.09 500.00 9.61 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการรวมธุรกจิ - - 89.00 1.71 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (6.59) (0.32) (8.57) (0.16) 
กาํไร(ขาดทุน)สะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร (0.13) (0.01) (11.91) (0.23) 
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งบดลุ  
หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
2553* 2554** 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 443.28 21.76 568.51 10.93 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 163.19 8.01 857.60 16.49 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 606.47 29.77 1,156.12 22.23 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,036.87 100 5,201.20 100 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
2553* 2554** 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
รายได้     
รายไดจ้ากการขาย 29.47 32.22 225.28 38.43 
รายไดอุ้ดหนุนสว่นเพิม่ราคาซือ้ไฟฟ้า 52.81 57.73 225.70 38.50 
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ - - 127.58 21.76 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1.55 1.69 - - 
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 6.20 6.78 - - 
อืน่ๆ 1.44 1.57 7.72 1.32 

รวมรายได้ 91.47 100.00 586.28 100.00 
 
ค่าใช้จ่าย 

    

ตน้ทุนขาย 22.57 24.67 196.31 33.48 
ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ - - 109.18 18.62 
ตน้ทุนบรกิาร 0.03 0.03 - - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - - 21.07 3.59 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย - - 5.66 0.97 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 27.55 30.12 84.82 14.47 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 4.05 4.43 19.93 3.40 

รวมค่าใช้จ่าย 54.20 59.25 436.97 74.53 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 37.28 40.76 149.32 25.47 
ตน้ทุนทางการเงนิ 14.94 16.33 102.74 17.52 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 9.60 10.50 32.60 5.56 
กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 12.75 13.94 13.98 2.38 
ผลขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 0.01 0.01 - - 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 12.73 13.92 13.98 2.38 
สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั 7.68 8.40 (11.79) (2.01) 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 5.07 5.54 25.77 4.40 

 

 

 

 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

2553* 2554** 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน (ลา้นบาท) 18.03 (218.67) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ลา้นบาท) (465.05) (1,852.07) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (ลา้นบาท) 502.86 2,053.54 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.16 0.38 
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 2.36 3.50 
กาํไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) - ในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 0.02 (0.02) 
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หมายเหตุ:     * งบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 เป็นงบการเงนิรวมของ SPC และบรษิทัย่อยของ SPC เท่านัน้ โดยไมร่วมธุรกจิ
เหลก็ซึง่เป็นธุรกจิดัง้เดมิของบรษิทั 

          ** งบการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 มกีารรบัรู้ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของธุรกจิเหลก็เขา้มาตัง้แต่วนัที่ 1 
เมษายน 2554 ภายหลงัจากที ่SPC ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ทางออ้มผา่นบรษิทั เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2554  

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัทีป่รากฎในงบการเงนิรวมสาํหรบัรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 เป็นสนิทรพัยข์อง SPC และบรษิทั
ย่อยของ SPC เท่านัน้โดยทีย่งัไม่ได้รวมสนิทรพัย์ในธุรกจิเหลก็ซึ่งเป็นธุรกจิดัง้เดมิของบรษิทั มจีํานวน 2,036.87 ล้านบาท เป็น
สนิทรพัยห์มนุเวยีนจาํนวน 140.88 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนจาํนวน 1,895.99 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6.92 และรอ้ย
ละ 93.08 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยสนิทรพัย์ทีส่ําคญัคอืทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ สําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
จาํนวน 3 โครงการคอื โคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 จาํนวนรวม 1,764.37 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 86.62 ของสนิทรพัยร์วม  

ณ 31 ธนัวาคม 2554 สนิทรพัยร์วมทีป่รากฎในงบการเงนิรวมของบรษิทั จะเป็นสนิทรพัยข์อง SPC บรษิทัย่อยของ SPC รวมทัง้มี
การรบัรูฐ้านะการเงนิของธุรกจิเหลก็ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2554 เป็นตน้มา (ภายหลงัจากที ่SPC ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯทางออ้มผา่นบรษิทั เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2554) มจีาํนวน 5,201.20 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนจํานวน 622.62 ลา้นบาท และ
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจํานวน 4,578.58 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.97 และร้อยละ 88.03 ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนทีส่าํคญัไดแ้ก่ เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้หรอืกองทุนเปิดซึง่เป็นการบรหิารสภาพคล่องของบรษิทั ลกูหน้ีการคา้
ซึง่ผนัแปรไปตามยอดขายของบรษิทั และ ลกูหน้ีกรมสรรพากรซึง่เป็นภาษมีลูคา่เพิม่ทีเ่กดิจากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
(VAT ซือ้) ทีผ่นัแปรตามการทยอยก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีเ่พิม่ขึน้ สว่นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีส่าํคญัคอื ทีด่นิ อาคาร 
อุปกรณ์ มจีํานวน 4,070.89 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 78.27 ของสนิทรพัย์รวม เป็นสนิทรพัย์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์ซึง่มกีารพฒันาโครงการเพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2553 คอื โคราช 2 เลย 1 และขอนแก่น 1 ทัง้น้ี สนิทรพัยห์ลกัของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยส์่วนใหญ่ คอื แผงพลงังานแสงอาทติยแ์ละเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยบรษิทัจะมรีายจ่ายลงทุนในทรพัยส์นิถาวร
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากบรษิทัมแีผนการลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นสว่นทีเ่หลอืจนครบ 34 โครงการ 

หน้ีสนิรวมของบรษิทั สาํหรบัรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มจีาํนวน 1,430.40 ลา้นบาทและ 4,045.08 ลา้นบาท 
ตามลําดบั คดิเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิม่ขึ้นร้อยละ 182.79 เมื่อเทยีบกบัปี 2553 ทัง้น้ี บรษิทัมหีน้ีสนิจากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยเ์พิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั โดยมเีงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้จาก 402.11 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2553 เป็น 2,445.32 ลา้นบาท ณ สิน้
ปี 2554 เน่ืองจากบริษัทอยู่ในระหว่างการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งต้องใช้เงินกู้ยืมระยะยาวในสดัส่วนที่สูง 
นอกจากน้ี รายการหน้ีสนิทีส่าํคญัอื่นๆ ไดแ้ก่ เจา้หน้ีคา่ก่อสรา้งและคา่สนิทรพัยส์าํหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และเงนิกูย้มืระยะสัน้เพือ่ใช้
หมนุเวยีนในโครงการ ในขณะทีห่น้ีสนิจากธุรกจิเหลก็มจีาํนวนไมม่าก และสว่นใหญ่เป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนของธุรกจิ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สาํหรบัรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มจีาํนวน 606.47 ลา้นบาทและ 1,156.12 ลา้น
บาท ตามลําดบั คดิเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 90.63 เมื่อเทยีบกบัปี 2553  โดยเป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 
433.28 ลา้นบาท และ 568.51 ลา้นบาท ตามลําดบั การเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้เน่ืองจากบรษิทัมกีารรบัรูส้ว่นทุนเพิม่ขึน้จากธุรกจิ
เหล็ก รวมถึงมสี่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการรวมธุรกิจอีกจํานวน 89 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบนัทกึบญัชภีายหลงัจากการรวมธุรกิจแบบ
ยอ้นกลบัของ SPC กบับรษิทั ทาํใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั ทัง้น้ี ในวนัที ่22 – 24 กุมภาพนัธ ์2555 
บรษิทัไดม้กีารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปจาํนวน 60.00 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 21.00 บาท และไดร้บัเงนิจาก
การเพิม่ทุนภายหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้เป็นจํานวนประมาณ1,223.94 ลา้นบาท ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัมทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีก
ชําระแล้วเพิม่ขึ้นจาก 500.00 ล้านบาท เป็น 560.00 ล้านบาท และมสี่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิม่ขึ้นจาก 89.00 ล้านบาท เป็นประมาณ 
1,252.94 ลา้นบาท 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) ณ สิน้ปี 2554 เท่ากบั 3.50 เท่า ซึง่อยู่ในระดบัทีส่งูเน่ืองจากบรษิทัดาํเนินการโรงไฟฟ้า
ในลกัษณะของเงนิกูโ้ครงการ (Project Financing) โดย SPKR1 ไดร้บัเงื่อนไขอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนที ่60:40 ในขณะที ่SPSN1, 
SPNP1, SPKR2 และ SPLO1 ไดร้บัเงือ่นไขอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนที ่70:30 
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ผลการดาํเนินงาน 

ภายหลงัจากที ่SPC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทางออ้มผา่นบรษิทั เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2554 แลว้ บรษิทัมรีายไดจ้าก 2 
ธุรกจิ คอื ธุรกจิเหลก็และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่รายไดร้วมคดิเป็นจาํนวน 586.28 ลา้นบาท และเมือ่เทยีบกบังวดสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัมรีายไดร้วมคดิเป็นจาํนวน 91.47 ลา้นบาท คดิเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 540.95 เน่ืองจากใน
ปี 2554 บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกจิเหลก็ ประกอบกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีเ่พิม่ขึน้เป็นจํานวน 5 โครงการ กล่าวคอื 
โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และเลย 1 เมื่อเทยีบกบัจํานวนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในงวดเดยีวกนัของปี 2553 
เพยีง 1 โครงการ ไดแ้ก่ โคราช 1  

ตน้ทุนขายและบรกิารของบรษิทั สําหรบัรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มจีํานวน 22.60 ลา้นบาท และ 305.49 
ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 66.94 และรอ้ยละ 46.58 ตามลําดบั โดยในปี 2553 บรษิทัมอีตัรากําไรขัน้ตน้ทีส่งู
เน่ืองจากเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้ของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ตน้ทุนขายสว่นใหญ่เป็นค่าเสือ่มราคาจากสนิทรพัยถ์าวร สว่น
ในปี 2554 อตัรากาํไรขัน้ตน้ตํ่าลงเน่ืองจากมกีารรวมธุรกจิเหลก็ซึง่มอีตัรากาํไรขัน้ตน้ประมาณรอ้ยละ 15-20 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร สาํหรบัรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มจีํานวน 27.55 ลา้นบาท และ 84.82 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั คดิเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 207.94 เมือ่เทยีบกบังวดปี 2553 ซึง่สว่นใหญ่เน่ืองมาจากคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน
และคา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่พิม่ขึน้ภายหลงัจากที ่SPC เขา้จดทะเบยีนทางออ้มผา่นบรษิทั 

กาํไรสทุธเิบด็เสรจ็รวมของบรษิทั สาํหรบัรอบปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มจีาํนวน 12.73 ลา้นบาท และ 13.98 ลา้น
บาท ตามลําดบั ในปี 2554 แมว้่าบรษิทัมรีายไดแ้ละอตัรากําไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ แต่กม็ตีน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากการกูย้มืเงนิเพื่อ
การพฒันาโรงไฟฟ้า รวมทัง้มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น สง่ผลใหม้กีาํไรสทุธใิกลเ้คยีงกบัปี 2553 แต่เมือ่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยท์ยอยเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย ์รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้ตามลาํดบั ซึง่บรษิทัเชื่อว่าจะส่งผลใหผ้ลประกอบการ
ของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้ในอนาคต อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาจากส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จะมผีลขาดทุนสุทธจิํานวน (11.79) 
ลา้นบาท ซึง่สาเหตุหลกัเกดิจากการจดัทาํงบการเงนิรวม เน่ืองจากรายไดจ้าก EPC และ OMM ที ่SPC ดาํเนินการใหก้บับรษิทัย่อยของ 
SPC นัน้ถอืเป็นรายการระหวา่งกนัซึง่จะถูกตดัออกจากงบการเงนิรวม แต่ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของ SPC จะถูกพจิารณาแยกชาํระตาม
งบการเงนิเดีย่วของแต่ละบรษิทั ดงันัน้เมือ่จดัทาํงบการเงนิรวม รายไดจ้าก EPC และ OMM จะถูกตดัออกในขณะทีค่่าใชจ้่ายภาษนิีติ
บุคคลยงัคงอยู ่สง่ผลใหส้ว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเกดิผลขาดทุนสทุธ ิ

สภาพคลอ่ง 

ในปี 2553 บรษิทัมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนินงานเป็นจาํนวน 18.03 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีําไรสุทธจิากการดาํเนินงาน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนมจีาํนวน (465.05) ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อซื้อสนิทรพัยข์องโรงไฟฟ้า และกระแสเงนิ
สดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิมจีํานวน 502.86 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงนิสดรบัจากการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิและการเพิม่ทุน 
สําหรบัปี 2554 บรษิทัมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนินงานเป็นจํานวน (218.67) ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัมกีารลงทุนใน
หลกัทรพัย์เพื่อคา้เพิม่ขึน้จากการทีม่สีภาพคล่องส่วนเกนิ และมลีูกหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัจากการจําหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค (กฟภ.) มากขึน้ตามจาํนวนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีท่ยอยเปิดเพิม่ขึน้ตามลําดบั กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนมี
จํานวน (1,852.07) ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัมกีารลงทุนเพิม่ในสนิทรพัย์ถาวรของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เป็นส่วนใหญ่ และ
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิมจีาํนวน 2,053.54 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัไดกู้ย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพื่อใชใ้น
การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีท่ยอยลงทุนเพิม่ขึน้ และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

1.4.8 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 ภาวะอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมผลติไฟฟ้ารวมถงึการจดัหาไฟฟ้า มผีูเ้กีย่วขอ้งกบั การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (EGAT หรอื กฟผ.) เป็น
จาํนวนมาก แบง่เป็น 3 สว่นใหญ่ คอื  

1. สว่นการผลติ จะมผีูจ้ดัหาจํานวน 6 กลุ่ม คอื 1. กฟผ. 2. ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรอื Independent Power Producer 
(IPP) 3. ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ หรอื Small Power Producer (SPP) 4. ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากหรอื Very Small 
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Power Producer (VSPP) 5. ผูผ้ลติอื่นๆ ซึง่รวมถงึการผลติโดยส่วนราชการบางแห่ง เช่น กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษพ์ลงังาน ซึง่มกีารผลติไฟฟ้าจากเขือ่นพลงัน้ําขนาดเลก็อยู ่22 แหง่ และ 6. ไฟฟ้านําเขา้จากต่างประเทศ 

2. ส่วนการจดัจําหน่าย สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คอื 1. กฟผ. 2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ 3.การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(กฟภ.)  

3. ส่วนผูบ้รโิภค ประกอบดว้ยผูใ้ชไ้ฟประเภทต่างๆ ประมาณ 17 ลา้นราย จากภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกจิ บา้นอยู่อาศยั การ
ขายใหป้ระเทศเพือ่นบา้น และอื่น ๆ เป็นตน้ 

      
โครงสรา้งการผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

 
ทีม่า : บทความของอาจารย ์เทยีนไชย จงพรีเ์พยีร http://www.eppo.go.th 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าระบบการจดัหาและจดัจําหน่ายไฟฟ้าของประเทศมคีวามซบัซ้อน เน่ืองจากมผีู้ผลติและผู้จําหน่ายอยู่หลาย
ประเภท และบทบาทของผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็จะมมีากขึน้ในอนาคตจากการสนับสนุนของรฐับาล นอกจากน้ี ในการผลติไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ปจัจุบนัมกีารพึง่พาก๊าซธรรมชาตเิป็นสดัสว่นทีส่งูเมือ่เทยีบกบัเชือ้เพลงิชนิดอื่น ๆ โดย ณ เดอืนพฤศจกิายน 2554 มกีารใช้
เชือ้เพลงิชนิดต่าง ๆ เพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้า เป็นสดัสว่นโดยประมาณ ดงัน้ี ก๊าซธรรมชาต ิ66% ถ่านหนิและลกิไนต ์20% พลงัน้ํา 5% 
ซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศและอื่นๆ 8% และน้ํามนั 0.9% 

อุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน และพลงังานแสงอาทติย ์

จากร่างแผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2553-2573 (พดีพี ี2010) เป็นงานทีร่ฐับาลผลกัดนันโยบายดา้นพลงังาน
ทดแทนเป็นวาระแหง่ชาต ิตลอดจนสง่เสรมิและวจิยัพลงังานทดแทนทุกรปูแบบอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง โดย กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรกัษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดก้าํหนดแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.2551- 2565) โดยมเีป้าหมายเพิม่สดัสว่นการ
ใชพ้ลงังานทดแทนใหเ้ป็นรอ้ยละ 20 ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยของประเทศ ภายในปี 2565  

สาํหรบัอุตสาหกรรมการผลติพลงังานหมุนเวยีนจากพลงังานแสงอาทติย ์ณ เดอืนกนัยายน 2554 มผีูย้ ื่นคําขอขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค รวม 755 ราย มลีกัษณะดําเนินงานไดใ้นหลายรูปแบบแตกต่างกนั เช่น การผลติไฟฟ้าจาก
แผงเซลลแ์สงอาทติย ์(Photovoltaic: PV) หรอื การผลติไฟฟ้าจากความรอ้นของแสงอาทติย ์(Thermal) เป็นตน้ โดยเมือ่ก่อสรา้งเสรจ็
เรยีบรอ้ยจะกําลงัผลติตดิตัง้รวม 3,221.12 เมกกะวตัต ์ (MW) อย่างไรกต็าม ณ เดอืนกนัยายน 2554 ผูป้ระกอบการทีก่่อสรา้งเสรจ็และ
จาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้มจีาํนวน 85 ราย มกีาํลงัผลติตดิตัง้รวม 67.34 เมกกะวตัต ์ซึง่ทัง้หมดเป็นการผลติไฟฟ้าในรปูแบบ PV 

ในการผลติไฟฟ้าจากแผงเซลลร์บัแสงอาทติย ์(PV) ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่จะมทีีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จงึมกีารยื่นคาํ
ขอขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดย ณ เดอืนกนัยายน 2554 มผีูป้ระกอบการยื่นคําขอจํานวน รวม 385 โครงการ โดยเมื่อ
ก่อสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยจะมกีําลงัผลติตดิตัง้รวมประมาณ 1,737.75 เมกกะวตัต ์โดย SPC มสีดัสว่นการยื่นคําขอขายไฟฟ้าจํานวน 34 
โครงการ คดิเป็นกําลงัการผลติตดิตัง้รวม 201.78 เมกกะวตัต์ หรอืร้อยละ 11.61 ของกําลงัผลติตดิตัง้ทีผู่ป้ระกอบการไดย้ื่นคําขอไว ้
(สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน)  

 ทัง้น้ี โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของ SPC ไดร้บัการส่งเสรมิผูผ้ลติพลงังานหมุนเวยีนขนาดเลก็มาก (VSPP) โดยที ่กฟน. และ 
กฟภ. ไดม้ปีระกาศกําหนดและระยะเวลาปรมิาณไฟฟ้ารบัซื้อทีไ่ดร้บัส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) ในพลงังานหมุนเวยีนประเภท
ต่าง ๆ โดยในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ จะไดร้บั Adder เป็นระยะเวลา 10 ปี ในจาํนวนเงนิ 8.0 บาท ต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง 
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(kW) สาํหรบัผูท้ีท่าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าก่อนวนัที ่21 กรกฎาคม 2553 โดยหลงัจากนัน้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดม้กีาร
เปลีย่นแปลงมาตรการรบัซือ้ไฟฟ้าในโครงการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน จากระบบ Adder เป็นมาตรการรบัซือ้ไฟฟ้า 
(Feed-in-tariffs) ซึง่ทาํใหจ้าํนวนเงนิทีภ่าครฐัใหก้ารสง่เสรมิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยส์าํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าทีข่อใหมม่อีตัราเป็น 6.50 
บาท ต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง (kW)  

ในการพจิารณาดําเนินงานหากมกีารกําหนดเงื่อนไขวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า แต่ผูป้ระกอบการไม่สามารถ
จ่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าไดต้ามทีก่ําหนดไว ้อาจมผีลกระทบต่อการไฟฟ้าในดา้นการปฎบิตัแิละวางแผนจดัหาไฟฟ้า กส็ามารถบอกเลกิ
สญัญาได ้โดยอาจพจิารณาใหก้ารผ่อนผนัทีเ่หมาะสมไดร้ะยะหน่ึง พรอ้มทัง้กําหนดเงื่อนไขใหแ้สดงผลการดําเนินงาน หากไม่สามารถ
จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบไดต้ามขอ้กาํหนดการผอ่นผนักม็สีทิธิย์กเลกิสญัญา 

คารบ์อนเครดติ 

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนทีเ่กดิขึน้ในประเทศกําลงัพฒันา และสามารถพสิจูน์ไดว้่าลดก๊าซเรอืนกระจกไดจ้รงิ จะ
ไดร้บัเครดติทีเ่รยีกวา่ Certified Emission Reductions (คารบ์อนเครดติ หรอื Certified Emission Reductions: CERs) จากการ
ดาํเนินงานตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึง่ คารบ์อนเครดติ หรอื CERs น้ี สามารถนําไป
หกัลบปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศอุตสาหกรรม ดงันัน้ประเทศอุตสาหกรรมจงึมคีวามตอ้งการซือ้ CERs เพือ่ใหป้ระเทศ
ของตนสามารถบรรลุพนัธกรณีในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้อย่างไรกต็าม โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน
ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัการรบัรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้หรอืรบัรอง CERs ซึง่ขัน้ตอนการดาํเนินการดงักล่าวในประเทศไทย
ปจัจุบนัใชเ้วลาประมาณ 1.5 - 2 ปี โดย ณ วนัที ่16 มกราคม 2555 มโีครงการทีไ่ดร้บัการออกหนังสอืรบัรอง CERs แลว้ทัง้สิน้ 10 
โครงการ 

ขัน้ตอนการดาํเนินการซือ้ขายคารบ์อนเครดติ (CERs) ม ี3 ขัน้ตอนหลกั ดงัน้ี  
1. การขอหนงัสอืใหค้าํรบัรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) จากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  
2. การดาํเนินการขึน้ทะเบยีนกบั CDM EB ซึง่เป็น คณะกรรมการบรหิารกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Executive Board of CDM) 
3. การขอรบัหนงัสอืรบัรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้(Issuance of CERs) 

 ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็ในปี 2554 และแนวโน้มในปี 2555 

สาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไดร้ายงานสถานการณ์เหลก็โดยรวมใน ปี 2554 พบว่าการผลติโดยรวมลดลง รอ้ยละ 6.04 และ
ความต้องการใช้ในประเทศลดลงเลก็น้อยร้อยละ 0.02 เมื่อเทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการชะลอตวัลงของภาคการ
ก่อสรา้ง ประกอบกบัปรมิาณสต๊อกทีเ่หลอืคา้งจากการเร่งผลติในปีก่อน รวมถงึผลกระทบจากน้ําท่วมตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนกนัยายน  ทาํ
ใหอุ้ตสาหกรรมต่อเน่ืองมคีวามตอ้งการใชเ้หลก็ทีล่ดลง สาํหรบัมลูค่าการนําเขา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.22 แต่ปรมิาณการนําเขา้ลดลงรอ้ยละ 
3.14  

ทัง้น้ี สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไดร้ายงานสถานการณ์เหลก็โดยรวมในเดอืนพฤศจกิายน ปี 2554 เมือ่เทยีบกบัระยะเดยีวกนั
ของปีก่อน พบว่าการผลติโดยรวมลดลงร้อยละ 7.09 เน่ืองจากความต้องการใช้ที่ลดลงจากอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรม
ก่อสรา้ง และอุตสาหกรรมยานยนต ์อกีทัง้ทางประเทศจนีระบายสต๊อกเหลก็ทีม่อียูจ่าํนวนมากเขา้มาขายในประเทศไทย  

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหลก็ในปี 2555 คาดวา่ ในสว่นของกลุม่เหลก็ทรงยาวซึง่ใชใ้นภาคการก่อสรา้งจะขยายตวัขึน้สว่นหน่ึงเพือ่
เร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคและบา้นเรอืนทีเ่สยีหายจากภาวะอุทกภยัในประเทศ สาํหรบัในสว่นของเหลก็ทรงแบนคาดการณ์วา่การผลติ
และความตอ้งการใชใ้นประเทศจะลดลงเน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมหลายนิคมซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น ยานยนต ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ไดร้บัผลกระทบจากน้ําทว่มสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชเ้หลก็ลดลงดว้ย 

อยา่งไรกต็าม ธุรกจิการผลติแผน่เหลก็เคลอืบสาํหรบัมงุหลงัคาและฝาผนงัของบรษิทัจดัอยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมเหลก็ทีม่ลีกูคา้หลกั
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้ทีเ่ป็นโรงงานสรา้งใหม ่หรอืโรงงานเดมิทีม่กีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งหลงัคาใหม ่รวมถงึลกูคา้จากการประมลู
งานภาคราชการดว้ย SPCG จงึคาดวา่ตลาดของแผน่หลงัคาเหลก็เคลอืบรดีลอนยงัสามารถขยายตวัไดใ้นอนาคตซึง่คาดวา่ลกูคา้หลกัใน
ธุรกจิแผ่นเหลก็เคลอืบสาํหรบัมุงหลงัคาและฝาผนังจะมจีะมกีารขยายตวัในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยในปี 
2555 

สาํหรบัภาวะการแข่งขนัในธุรกจิเดมิของ SPCG อุตสาหกรรมแผ่นหลงัคาเหลก็เคลอืบขึน้ลอน เป็นอุตสาหกรรมทีม่คีู่แข่งขนัเป็น
จาํนวนมาก โดยบรษิทัมคีูแ่ขง่ขนัทางตรงไดแ้ก่ คูแ่ขง่ทีเ่ป็นผูจ้ดัจาํหน่าย และคูแ่ขง่ทีเ่ป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจาํหน่าย โดยมคีูแ่ขง่ทีเ่ป็นผูผ้ลติ
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และผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ม ี3 ราย มสีว่นแบ่งตลาดรวมกนัประมาณรอ้ยละ 52 ในสว่นของผูผ้ลติขนาดกลางซึง่รวมถงึบรษิทัดว้ย มสีว่น
แบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 18 และผูผ้ลติขนาดเลก็ซึง่มอียู่เป็นจาํนวนมาก มสีว่นแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 30 นอกจากน้ียงัมคีู่แขง่ขนั
ทางออ้มจากสนิคา้ทดแทน ไดแ้ก่ กระเบือ้งมงุหลงัคาใยหนิผสมซเีมนต ์กระเบือ้งมงุหลงัคาคอนกรตี และแผน่เหลก็เคลอืบสงักะส ีเป็นตน้ 
ซึง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัมจีุดเดน่ในดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน มคีวามทนทาน และน้ําหนักเบาสามารถประหยดัตน้ทุนก่อสรา้งกวา่
การใชส้นิคา้ทดแทนเหล่าน้ี อย่างไรกต็าม บรษิทัเชื่อว่ายงัมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทีม่คีวามไดเ้ปรยีบต่อคู่แขง่ซึง่เป็นผูผ้ลติขนาด
กลางทัว่ไปและผูผ้ลติขนาดเลก็ ในดา้นประสบการณ์ในธุรกจิทีย่าวนานกว่า 16 ปี การมตีราสนิคา้ “ROLLFORM” การไดร้บัอนุญาตให้
อา้งองิชือ่ Blue Scope ซึง่เป็นผูผ้ลติสนิคา้เพือ่การทาํตลาด การมตีวัแทนจาํหน่ายในภูมภิาคต่าง ๆ กวา่ 30 ราย ตลอดจนการใหบ้รกิาร
ทีร่วดเรว็เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เป็นตน้ (ทีม่า: 56-1 ปี 2553 ของ SPCG) 

1.5 ลกัษณะของสินทรพัยท่ี์เข้าทาํรายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2555 เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2555 และครัง้ที ่4/2555 เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555 ไดม้มีติ
อนุมตัใิห ้SPC ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์จาํนวน 6 โครงการ ดาํเนินการภายใตบ้รษิทั
ย่อยของ SPC จํานวน 6 บรษิทั ซึง่นับเป็นโครงการที ่11 – 16 จากทัง้หมด 34 โครงการที ่SPC ไดจ้ดัทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้าไวก้บั 
กฟภ. ดงัน้ี 

1. โครงการโรงไฟฟ้าโคราช 5  ดาํเนินการภายใต ้SPKR5 
2. โครงการโรงไฟฟ้าขอนแก่น 3  ดาํเนินการภายใต ้SPKK3 
3. โครงการโรงไฟฟ้าขอนแก่น 4  ดาํเนินการภายใต ้SPKK4 
4. โครงการโรงไฟฟ้าขอนแก่น 5  ดาํเนินการภายใต ้SPKK5 
5. โครงการโรงไฟฟ้าโคราช 9  ดาํเนินการภายใต ้SPKR9 
6. โครงการโรงไฟฟ้าขอนแก่น 8  ดาํเนินการภายใต ้SPKK8 

แต่ละโครงการใชม้ลูคา่เงนิลงทุนโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท ยกเวน้โครงการโคราช 9 ซึง่ประมาณการมลูค่าเงนิลงทุน
ไว้ที่ 640,000,000 บาท เน่ืองจากมูลค่าที่ดินมีราคาที่สูงกว่าที่ดินในโครงการอื่นๆ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน
3,790,000,000 บาท 

บรษิทัจะลงทุนผ่าน SPC ในบรษิทัย่อยของ SPC ทัง้ 6 แห่งขา้งตน้ เป็นเงนิจํานวน 157,500,000 บาทในแต่ละบรษิทั ยกเวน้ 
SPKR9 ซึง่บรษิทัจะลงทุนผา่น SPC เป็นจาํนวนเงนิ 160,000,000 บาท ซึง่คดิเป็นจาํนวนเงนิลงทุนรวมทัง้สิน้ 947,500,000 บาท โดย 
SPC จะเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยทัง้ 6 แหง่ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ 6 แห่ง ผลติไฟฟ้าโดยใชร้ะบบ Photovoltaics ซึง่มกีารผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ที่
เปลีย่นพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใชแ้ผงผลงังานแสงอาทติย์แบบผลกึเชงิซ้อนหรอืมลัตคิรสิตลัไลน์ซลิกิอน (Multicrystalline 
Silicon) ทาํหน้าทีผ่ลติไฟฟ้ากระแสตรงจากพลงังานแสงอาทติย ์แลว้แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัโดยใชอุ้ปกรณ์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
หรอือนิเวอรเ์ตอร ์(Inverter) แลว้จงึเปลีย่นเป็นแรงดนัปานกลางผา่นหมอ้แปลงไฟฟ้า (Medium voltage transformer) เพือ่จ่ายไฟฟ้าเขา้
สายสง่ไฟฟ้าขนาด 22 กโิลวตัตข์องการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ดงัภาพ 

 
 

 
 
 
 

แผงพลงังานแสงอาทิตย์: 
เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์เป็น
พลงังานไฟฟ้ากระแสตรง 

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า: 
เพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าให้เป็น 22,000 โวลต์ และเป็น

สวิตช์ตดัตอนอตัโนมติัด้านไฟฟ้าแรงสงู 

เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า: 
แปลงพลงังานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็น

พลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั 

ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าหลกั: 
เป็นสวิตช์ตดัตอนอตัโนมติัด้าน

ไฟฟ้าแรงต่ํา

มิเตอร์จําหน่ายไฟ: 
วดัจํานวนหน่วยของไฟฟ้าท่ี
สง่เข้าไปยงัระบบของ กฟภ. 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 

หน้า 88/123 

 

ปจัจุบนัโรงไฟฟ้าดงักล่าวกําลงัอยู่ในระหวา่งการวางแผนการก่อสรา้ง อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิาร SPC มปีระสบการณ์ในการรบัเหมา
ก่อสรา้งและดําเนินงานใหก้บัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์มาแลว้หลายโครงการ โดยปจัจุบนัมโีรงไฟฟ้าทีเ่ปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์
แลว้จาํนวน 7 แหง่ รวมทัง้ทีค่าดวา่จะเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นเดอืนเมษายนอกี 2 แหง่ ซึง่ผูบ้รหิารใหข้อ้มลูวา่ลกัษณะการก่อสรา้ง
และการดาํเนินงาน ผูร้บัเหมา ผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิ ฯลฯ ของโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11-16 ทีก่ําลงัขออนุมตักิารลงทุนนัน้ จะเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกบัโรงไฟฟ้าแหง่ที ่1 – 9 ดงักลา่ว  

อยา่งไรกต็าม โรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 จะมกีาํลงัการผลติทีส่งูกวา่โรงไฟฟ้าแหง่อื่นๆ ที ่SPC ไดเ้คยทาํการพฒันามาแลว้ กล่าวคอื 
โรงไฟฟ้าแห่งที ่1 – 9 มกีําลงัการผลติตดิตัง้ที ่6.12 เมกกะวตัต ์ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 จะมกีําลงัการผลติตดิตัง้เพิม่ขึน้เป็น 
7.47 เมกกะวตัต์ (รวมถงึโครงการโรงไฟฟ้าโคราช 8 หรอืโรงไฟฟ้าแห่งที ่10) เน่ืองมาจากกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิจากโครงการทีไ่ด้
เปิดดําเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ โดยเฉลีย่แลว้ตํ่ากว่าจํานวนไฟฟ้าที ่กฟภ.รบัซื้อตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที ่5.88 เมกกะวตัต์ ซึง่บรษิทั
ประเมนิวา่การเพิม่กาํลงัการผลติดงักลา่วจะสง่ผลใหส้ามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดเ้พิม่ขึน้จนกระทัง่ใกลเ้คยีงกบัจาํนวนที ่กฟภ.รบัซือ้ตาม
สญัญาและสรา้งรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ซึง่เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัโครงการ รวมทัง้สามารถดาํเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งทาํการแกไ้ขสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

รายละเอยีดโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 มดีงัต่อไปน้ี 

1.5.1 รายละเอียดทัว่ไป 

โรงไฟฟ้าแห่งที ่11 – 16 ซึง่ไดแ้ก่ โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 โคราช 9 และขอนแก่น 8 มกีําลงัการผลติตดิตัง้
โครงการละ 7.47 เมกกะวตัต์ และมกีําลงัผลติเสนอขายแก่ กฟภ.จํานวน 5.88 เมกกะวตัต ์แต่ละโครงการใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยข์นาด 
240 Watt-peak จาํนวนประมาณ 31,104 แผง และใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 100 ไร ่ 

บรษิทัไดด้ําเนินการจดัทําสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิสําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าโคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 และ 
โคราช 9 เรยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้มกีารวางมดัจําล่วงหน้าแลว้รอ้ยละ 10 ของราคาทีด่นิ ส่วนโครงการขอนแก่น 8 กําลงัอยู่ในระหว่างการ
จดัหาทีด่นิ ทัง้น้ี รายละเอยีดทีต่ ัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 6 แหง่ มดีงัต่อไปน้ี 

1. โครงการโรงไฟฟ้าโคราช 5 ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่าํบลกุดจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 
2. โครงการโรงไฟฟ้าขอนแก่น 3  ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่าํบลน้ําพอง อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 
3. โครงการโรงไฟฟ้าขอนแก่น 4  ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่าํบลวงัหนิลาด อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 
4. โครงการโรงไฟฟ้าขอนแก่น 5  ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่าํบลทา่พระ อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
5. โครงการโรงไฟฟ้าโคราช 9  ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่าํบลโนนสงู อาํเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา 
6. โครงการโรงไฟฟ้าขอนแก่น 8  คาดวา่จะตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่าํบลในเมอืง อาํเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
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แผนทีแ่สดงสถานทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 

Nakhon Phanom 
Muang 

Sikhio 

Muang Korat 

Chum Phae 

Bua Yai 

Sung Noen 

Mukdahan 

Yasothon 

khonkaen

Surin

Buriram
Sisaket 

Ubon Ratchathani

Chaiyaphum 

Phetchabun 

Kalasin

Nong Bua Lamphu

Udon Thani

Korat 

Roi Et

Sakon NakhonLoei 

Sawang Dan Din 

ขอนแก่น 4 

Muang  Loei 

Lop Buri 

Lom Sak 

Amnat Charoen 

Lom Kao 

Nakhon Phanom Dan Sai 

Mahasarakham

Muang Udon Thani 

Srisongkram

Muang Nong Bua Lamphu 

Wanon Niwat

That Phanom 

Ban Dung

Muang Sakon Nakhon 

Ban Phue 

Phon Sawan 

Muang Roi Et

Loeng Nok Tha Muang Mahasarakham
Kaeng Khro 

Muang Kalasin 

Phu Khieo  Yang Talat  Muang Mukdahan 

Kuchinarai 
Nong Ruea 

Phu Wiang 

Suvarnabhumi 
Trakan Phuet Phon 

Phayakkhaphum Phisai 

Wichian Buri  Kaset Wisai 

Nong Phai 

Muang Chaiyaphum 

Muang Amnat Charoen 
Muang Yasothon 

Don Tan 

Khemarat

Muang Surin 

Prasat

Muang Buriram 

Phimai 

Nang Rong 
Pak Thong Chai Pak Chong 

Chai Badan  Dan Khun Thot

Muang Ubon 
Ratchathani 

Warin Chamrap 

Khukhan 

Det Udom 

Sangkha 

Muang Sisaket 

Khonkaen 4 
Khonkaen 5
ขอนแก่น 5 

Korat 5 
โคราช 5 

Korat 9 
โคราช 9 

ขอนแก่น 3 
Khonkaen 3

Nong Han 

Khonkaen 8
ขอนแก่น 8 

 
1.5.2 มลูค่าการลงทุนและโครงสร้างเงินทุน   

โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่1 – 9 ทีด่าํเนินการโดยบรษิทัย่อยของ SPC ซึง่มขีนาดกําลงัการผลติตดิตัง้ 6.12 เมกกะวตัต ์จะมมีลูค่า
การลงทุนประมาณ 630 – 700 ลา้นบาทต่อโครงการ อย่างไรกต็ามในการวางแผนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าตัง้แต่แหง่ที ่10 (โคราช 8) 
เป็นต้นมา บรษิทัไดด้ําเนินการเจรจากบัผูผ้ลติแผงเซลล์แสงอาทติย์และอนิเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 60 ของ
โครงการ ขอต่อรองราคาลงมาใหส้อดคลอ้งกบัราคาของอุปกรณ์การผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีม่แีนวโน้มลดลงในตลาดโลก สง่ผล
ใหต้้นทุนต่อโครงการของบรษิทัปรบัลดลงอย่างมนีัยสําคญั โดยต้นทุนโครงการสําหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์กําลงัผลติตดิตัง้ 
7.47 เมกกะวตัต์ ปรบัลดลงมาอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนักบัโรงไฟฟ้าขนาดกําลงัการผลติตดิตัง้ 6.12 เมกกะวตัต ์หรอืตน้ทุนโดยรวมต่อ
เมกกะวตัตล์ดลงประมาณรอ้ยละ 20 

โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ขนาดกาํลงัการผลติตดิตัง้แหง่ละ 7.47 เมกกะวตัต ์ซึง่จะขออนุมตักิารลงทุนในครัง้น้ี มมีลูค่าการ
ลงทุนอยูท่ีป่ระมาณ 630 – 640 ลา้นบาทต่อโครงการ โดยมรีายละเอยีดการลงทุนและโครงสรา้งเงนิทุนดงัตาราง 

ประมาณการการลงทนุต่อโครงการ  
(ล้านบาท) 

โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 และ
ขอนแก่น 8 

โคราช 9* 

คา่จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์และคา่ก่อสรา้ง 575 575 
คา่ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ 55 65 

มลูค่าการลงทนุรวม 630 640 

โครงสร้างเงินทนุต่อโครงการ  
(ล้านบาท) 

โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 และ
ขอนแก่น 8 

โคราช 9* 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ทุนจดทะเบยีน) 157.50 160 
เงนิกูย้มืระยะยาว 472.50 480 

หมายเหตุ: *โคราช 9 มกีารลงทุนในทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิคอ่นขา้งสงู เน่ืองจากมลูคา่ทีด่นิสงูกวา่โรงไฟฟ้าแหง่อืน่ๆ 
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ปจัจุบนัโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการจดัหาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ โดยโครงสรา้งเงนิทุนต่อโครงการดงัทีไ่ด้
แสดงไวใ้นตารางขา้งตน้ อา้งองิจากสดัสว่นเงนิกูย้มืต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ตามเงือ่นไขทีไ่ดร้บัในโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าล่าสุด คอื โคราช 
3 โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่มอีตัราสว่นเงนิกูย้มืต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 75 : 25 ซึง่ผูบ้รหิารประเมนิวา่โครงการโรงไฟฟ้าแหง่
ที ่11 – 16 น่าจะไดร้บัเงือ่นไขเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีไ่มด่อ้ยไปกวา่โรงไฟฟ้าทัง้ 3 แหง่ขา้งตน้  

ทัง้น้ี สถาบนัการเงนิไดร้บัทราบแผนการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 6 แห่ง และอยู่ระหว่างการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดโ้ดยมี
เจตนาเพือ่สนบัสนุนทางการเงนิและจดัสรรเงนิกู ้เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันาโครงการไดต้ามแผนทีว่างไว ้

1.5.3 แผนการก่อสร้าง 

ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์แผนงานเตรยีมการก่อสรา้งทีส่าํคญัไดแ้ก่ การเตรยีมทีด่นิ งานโครงสรา้งรองรบัการ
ตดิตัง้ การตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์การตดิตัง้อนิเวอรเ์ตอร ์การวางระบบสายไฟ การตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า การตดิตัง้ระบบสายส่ง
ไฟฟ้า งานก่อสรา้งหอ้งควบคุม งานวางและเชือ่มสายไฟ งานตดิตัง้อุปกรณ์ควบคุมและตวัเพิม่แรงดนัไฟฟ้า การทดสอบระบบ จนกระทัง่
ถงึการจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบสายสง่ของ กฟภ. 

การพฒันาโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ โดยปกตจิะใชเ้วลาโดยประมาณ 24 – 26 สปัดาห ์ตัง้แต่เริม่การปรบัปรุงทีด่นิจนถึงการเปิด
ดําเนินการเชงิพาณิชย์ (อ้างองิจากรายงานการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการดําเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของ SPC โดย 
MML) ซึ่งจากการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าที่ผ่านๆมา SPC สามารถพฒันาได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคยีงกบักรอบเวลาดงักล่าวทัง้น้ี
โรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 จะเริม่ดาํเนินการพฒันาโครงการเตม็รปูแบบเมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในเดอืนเมษายน 2555 และมี
กาํหนดการเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยป์ระมาณเดอืนตุลาคม 2555  

1.5.4 โครงสร้างรายได้ของโครงการโรงไฟฟ้า 

โครงสรา้งรายไดข้องธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์แบง่ออกไดเ้ป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

(1)   รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. 

ในปี 2552 SPC ได้ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เพื่อขายไฟฟ้าทีผ่ลติจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทัง้สิน้ 34 
โครงการ โดยมกีําลงัผลติเสนอขายโครงการละ 5.88 เมกกะวตัต ์โดยสญัญามรีะยะเวลา 5 ปี ต่ออายุครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตั ิและมผีล
บงัคบัใชจ้นกวา่ผูผ้ลติไฟฟ้ายื่นหนังสอืขอยกเลกิสญัญา โดย SPC สามารถโอนสทิธติามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัย่อย 
SPC ทีถ่อืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 51 ได ้ซึง่ในปจัจุบนัได ้SPC ไดท้าํการโอนสทิธใิหก้บับรษิทัยอ่ยทัง้หมดเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(2)  รายไดจ้ากสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์เป็นพลงังานหมุนเวยีนรปูแบบหน่ึงทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ โดยโรงไฟฟ้าจะไดร้บัสว่นเพิม่ราคา
รบัซือ้ไฟฟ้าในอตัรา 8 บาท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ทัง้น้ีโรงไฟฟ้าทัง้หมดไดร้บั 
Adder ในอตัรา 8 บาท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง เน่ืองจาก SPC ไดจ้ดัทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ.ก่อนทีก่ระทรวงพลงังานจะประกาศปรบั
ลดคา่ Adder เป็น 6.5 บาท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2553 

(3)  รายไดจ้ากการขายคารบ์อนเครดติ (CERs) 

คาร์บอนเครดติ หมายถึง ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่สามารถลดได้จากการดําเนินโครงการกลไกพฒันาพลงังานสะอาด (Clean 
Energy Development: “CDM”) ซึง่ผูป้ระกอบการพลงังานสะอาดจะตอ้งขอขึน้ทะเบยีนกบัคณะกรรมการ CDM และขอใบรบัรองการลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก หรอืทีเ่รยีกวา่ Certified Emission Reductions (“CERs”) จากนัน้ผูป้ระกอบการจงึสามารถเสนอขาย CERs 
ต่อประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าโครงการที ่1 – 16 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบขัน้สุดทา้ยก่อนทีจ่ะสามารถขาย CERs ได ้โดยผูบ้รหิารคาดว่า
โรงไฟฟ้าทัง้ 16 แหง่จะสามารถรบัรูร้ายไดจ้าก CERs พรอ้มกนัทุกแหง่ตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้ไป โดย SPC ไดร้บัขอ้เสนอเบือ้งตน้ลง
วนัที ่5 พฤศจกิายน 2553 จากบรษิทัขายสง่ดา้นพลงังานระหวา่งประเทศแหง่หน่ึงในประเทศองักฤษ รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในวนัที ่
31 มกราคม 2555  
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1.5.5 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการยืน่ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 
และคาดว่าจะไดร้บัการอนุมตัก่ิอนการเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์เช่นเดยีวกบัโรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆทีด่ําเนินการโดย SPC ทัง้น้ี สทิธิ
ประโยชน์สําคญัเทีค่าดว่าจะไดร้บั ได้แก่ การไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสําหรบักําไรสุทธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการเป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได ้และภายหลงัจากระยะเวลา 8 ปีดงักลา่ว กจิการจะไดร้บัการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรา
รอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึง่อตัราภาษทีีโ่รงไฟฟ้าตอ้งชาํระจะเป็นดงัน้ี 

ปีที ่ อตัราภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคล*  

อตัราภาษทีีไ่ดร้บัการยกเวน้ อตัราภาษทีีค่าดวา่โรงไฟฟ้าตอ้งชาํระ 

1 - 8 20 - 30% 100% 0% 
9 - 13 30% 50% 15% 

14 เป็นตน้ไป 30% 0% 30% 
หมายเหตุ:  * อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบัปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบัรอ้ยละ 23 รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 20 ตามลําดบั ตามพระราช

กฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 2554 โดยทีป่รกึษาทางการเงนิ
ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นไปเท่ากบัรอ้ยละ 30 ตามอตัราภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลก่อนจะมอีอกพระราช
กฤษฎกีาดงักลา่ว ตามหลกัความระมดัระวงั 

1.5.6 การรบัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการจดัหาอปุกรณ์ท่ีสาํคญั 

SPC จะทาํหน้าทีใ่หบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบครบวงจร (Engineering, Procurement and 
Construction: EPC) สาํหรบัโรงไฟฟ้าทัง้ 34 แหง่ทีด่าํเนินการโดยบรษิทัยอ่ย โดยการใหบ้รกิารแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื 

(1) บรกิารดา้นวศิวกรรม (Engineering) 

งานดา้นวศิวกรรมของ SPC ประกอบดว้ยการออกแบบ การช่วยเหลอืในการสาํรวจพืน้ทีโ่ครงการ การประเมนิผลเพือ่ใหไ้ด้
ประสทิธผิลดา้นพลงังาน (Energy Output) สงูสดุ 

(2) บรกิารดา้นการจดัหา (Procurement) 

SPC ทาํหน้าทีจ่ดัหาอุปกรณ์และวสัดุต่างๆทีจ่าํเป็นในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยอุปกรณ์หลกัทีส่าํคญัใน
การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าไดแ้ก่ แผงเซลลแ์สงอาทติย ์(Solar Module) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรอือนิเวอรเ์ตอร ์(Inverter) ซึง่คดิ
เป็นมลูคา่ประมาณรอ้ยละ 60 ของมลูคา่การลงทุนโดยรวมของโรงไฟฟ้า ทัง้น้ี รายละเอยีดการจดัหาอุปกรณ์ทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี 

แผงเซลลแ์สงอาทติย ์(Solar Module) 

แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์บบผลกึเชงิซอ้น (Multicrystalline) ทัง้หมดจดัซื้อจากเคยีวเซร่า (Kyocera) ซึง่เป็นบรษิทัผูผ้ลติเซลล์
และแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีม่ชีือ่เสยีงและมปีระสบการณ์จากประเทศญีปุ่น่ โดยมกีารรบัประกนัประสทิธภิาพการผลติพลงังานไฟฟ้า
ของแผงเซลล ์(Power output) ดงัน้ี 

 ภายในระยะเวลา 12 ปี ผลการผลติไฟฟ้าจากแผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ะตอ้งไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของประสทิธภิาพในการ
ผลติไฟฟ้าทีก่าํหนดไว ้

 ภายในระยะเวลา 25 ปี ผลการผลติไฟฟ้าจากแผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ะตอ้งไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของประสทิธภิาพในการ
ผลติไฟฟ้าทีก่าํหนดไว ้

หากประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าตํ่ากว่าระดบัทีร่บัประกนั เคยีวเซร่าจะส่งมอบแผงเซลลแ์สงอาทติยใ์หใ้หม่ หรอืชําระคนื
ราคาทีซ่ือ้ขาย 

SPC และเคยีวเซร่า ไดจ้ดัทําบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ลงวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2553 และลงนามในขอ้ตกลงการสัง่ซื้อ 
(Supply Agreement) ในวนัที ่1 เมษายน 2553 โดยเคยีวเซร่าจะจดัหาแผงเซลลแ์สงอาทติยส์าํหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ขนาด 6 เมกกะวตัต์ จํานวน 33 โครงการ (ไดแ้ก่ทุกโครงการทีด่ําเนินการภายใตบ้รษิทัย่อยของ SPC ยกเวน้โครงการโคราช 1 
เน่ืองจาก ณ ขณะทีจ่ดัทําสญัญา โครงการโคราช 1 ไดท้ําการจดัซื้อแผงเซลลแ์สงอาทติย์เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) รวมเป็นแผงเซลล์
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แสงอาทติยจ์าํนวนทัง้สิน้ 198 เมกกะวตัต ์ซึง่มกีารกาํหนดราคา เงือ่นไขการชาํระเงนิ และแผนการจดัสง่เบือ้งตน้ในแต่ละปี ตัง้แต่ปี 
2553 จนถงึปี 2556 

ทัง้น้ี SPC มแีผนการเพิม่กาํลงัการผลติของโรงไฟฟ้าตัง้แต่โครงการที ่10 เป็นตน้ไป จาก 6 เมกกะวตัต ์เป็น 7.5 เมกกะวตัต ์
ทาํใหก้ําลงัการผลติโดยรวมเพิม่ขึน้เป็น 241.5 เมกกะวตัต ์ซึง่ SPC ยงัมไิดม้กีารแกไ้ขบนัทกึความเขา้ใจกบัเคยีวเซร่าในขา้งตน้ 
แต่สําหรบัโครงการที่ 11 – 16 นัน้ บรษิทัได้รบัใบเสนอราคา (Quotation) สําหรบัการจดัซื้อแผงเซลล์แสงอาทติย์จากเคยีวเซร่า
เรยีบรอ้ยแลว้  

อนิเวอรเ์ตอร ์(Inverter) 

อนิเวอรเ์ตอรท์ีใ่ชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้หมดของ SPC จดัซื้อจาก SMA Solar Technology AG 
(“SMA”) ประเทศเยอรมนั ซึง่ SMA อา้งวา่เป็นบรษิทัผูผ้ลติอนิเวอรเ์ตอรส์าํหรบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของโลก มกีารรบัประกนัเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึง่อนิเวอรเ์ตอรม์อีายุการใชง้านประมาณ 30 ปี โดยจะตอ้งมกีารเปลีย่นชิน้สว่นตาม
ระยะเวลาทีก่าํหนด  

SPC และ SMA ไดท้าํสญัญา General Agreement for SMA Photovoltaic – Products ลง 15 กรกฎาคม 2553 และ วนัที ่7 
พฤษภาคม 2554 สําหรบัการสัง่ซื้ออนิเวอร์เตอร์ 204 เมกกะวตัต์ ในระยะเวลา 36 เดอืน สิน้สุด 30 มถุินายน 2556 โดยสญัญา
ดงักล่าวมกีารแจง้เงือ่นไขราคาในเบือ้งตน้ (Price list) รวมทัง้เงือ่นไขการจดัสง่ (General Terms and Conditions of Delivery) ให ้
SPC ทาํการจดัสง่แผนการจดัซือ้ (forecast) ในระยะ 3 เดอืน และ 12 เดอืน เพือ่ให ้SMA สามารถวางแผนสง่มอบสนิคา้ไดต้าม
กาํหนด  

ทัง้น้ี SPC มแีผนการเพิม่กาํลงัการผลติของโรงไฟฟ้าตัง้แต่โครงการที ่10 เป็นตน้ไป จาก 6 เมกกะวตัต ์เป็น 7.5 เมกกะวตัต ์
ทําใหก้ําลงัการผลติโดยรวมเพิม่ขึน้เป็น 241.5 เมกกะวตัต์ ซึง่ SPC ยงัมไิดม้กีารแกไ้ขสญัญากบั SMA ในขา้งต้น แต่สาํหรบั
โครงการที ่11 – 16 นัน้ บรษิทัไดร้บัใบเสนอราคา (Quotation) สาํหรบัการจดัซือ้อนิเวอรเ์ตอรจ์าก SMA เรยีบรอ้ยแลว้  

ทัง้น้ี เคยีวเซร่า และ SMA ไดด้าํเนินการจดัสง่แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอนิเวอรเ์ตอรใ์หแ้ก่โครงการโรงไฟฟ้าของ SPC ตาม
เงื่อนไขในสญัญาอย่างต่อเน่ืองในโครงการที ่1 – 9  อย่างไรกต็ามในการวางแผนพฒันาโรงไฟฟ้าตัง้แต่โครงการที ่10 (โคราช 8) 
เป็นตน้มา บรษิทัไดด้ําเนินการเจรจากบัเคยีวเซร่าและ SMA และขอต่อรองราคาลงมาใหส้อดคลอ้งกบัราคาของอุปกรณ์การผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีม่แีนวโน้มลดลงในตลาดโลก ส่งผลใหต้้นทุนต่อโครงการของบรษิทัปรบัลดลงอย่างมนีัยสําคญั ทําให้
ตน้ทุนโดยรวมต่อเมกกะวตัตล์ดลงประมาณรอ้ยละ 20  

(3) บรกิารดา้นการก่อสรา้ง (Construction) 

SPC จะทาํการคดัเลอืกและจดัจา้งผูร้บัเหมาช่วงทีม่ปีระสบการณ์ และเคยมผีลงานการก่อสรา้งทีป่ระสบความสาํเรจ็มาก่อน 
เพือ่ดําเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และใหบ้รกิารถงึหน้างาน (On-site) โดยใหท้มีวศิวกรดูแลและควบคุมตลอด
การก่อสรา้งตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ์ รวมทัง้ชว่ยในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดาํเนินการขอใบอนุญาต
ทีจ่าํเป็น 

ในการคดัเลอืกผูร้บัเหมาช่วง SPC จะทําการออกเอกสารการประกวดราคางานแบบและจ้างเหมาก่อสรา้ง (Terms of 
Reference: TOR) ใหผู้เ้ขา้ประมลูรบัทราบคุณสมบตัขิองผูร้บัเหมาช่วงทีบ่รษิทัตอ้งการรวมถงึลกัษณะงาน โดยมกีารประกาศเรยีก
ประกวดราคาผา่นทางเวปไซดข์องบรษิทั www.spcg.co.th ในสว่นของการจดัซือ้จดัจา้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สปัดาห ์โดยบรษิทัมี
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูร้บัเหมาชว่งโดยพจิารณาทัง้ดา้นเทคนิคและราคา ดงัต่อไปน้ี 
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เกณฑก์ารประเมินคณุภาพ
ผูร้บัเหมาช่วง 

การให้น้ําหนัก  
(ร้อยละ) 

หลกัการและเหตผุล 

ราคา  40 ราคาเป็นสว่นสาํคญัเน่ืองจากมผีลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนของโครงการ ซึง่
บรษิทัจะมกีารพจิารณาเปรยีบเทยีบกนัระหวา่งผูร้บัเหมาหลายราย ประกอบ
กบัราคากลางจากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแหง่อื่นๆ 

มโนทศัน์การออกแบบ 
(Conceptual Design) 

30 ผู้ยื่นประกวดราคาจะต้องยื่นแบบแสดงแนวความคิดในการออกแบบ 
(Conceptual Design Drawing) ซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของทมีงานในการออกแบบและก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

ผลงาน และประสบการณ์ใน
โครงการทีเ่กีย่วขอ้ง 

10 บรษิทัพจิารณาคดัเลอืกผูร้บัเหมาช่วงทีม่ปีระสบการณ์ในการก่อสรา้งโรงฟ
ฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และมผีลงานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ผูร้บัเหมาช่วงสามารถสง่มอบงานไดต้ามรายละเอยีดทีต่อ้งการ โดยไมเ่กดิ
ความล่าชา้ 

สถานะทางการเงนิ 10 บริษัทพจิารณารูปแบบการจดทะเบียน รวมทัง้ความเพียงพอของทุนจด
ทะเบยีนและเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั ซึง่แสดงฐานะทางการเงนิและความ
มัน่คงของผูย้ ืน่ประกวดราคา 

บุคลากรและประวตักิาร
ทาํงาน 

10 บรษิทัพจิารณาโครงสรา้งองคก์ร ประสบการณ์ของผูบ้รหิารของผูย้ ื่นประกวด
ราคา เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่มจีาํนวนพนกังานเพยีงพอกบัปรมิาณงาน และผูบ้รหิาร
สามารถควบคุมงานได ้ 

100 

การพจิารณาคดัเลอืกผูร้บัเหมาช่วง ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมนิและต่อรองราคารบัเหมาช่วง ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายวศิวกรรมของ SPC และจะต้องมกีารเปรยีบเทยีบราคาจากผู้
ประมลูอย่างน้อย 2 รายตามขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้ง เพื่อใหบ้รษิทัและผูถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์สูงสุด โดยหากผูร้บัเหมาช่วงเป็น
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งและเขา้ขา่ยเป็นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการดงักล่าวจะต้องผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนดาํเนินการทุกครัง้เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วเป็นไปตามปกตธิุรกจิ 

 ทัง้น้ี ผูล้งทุนสามารถศกึษาแบบประกวดราคางานออกแบบและจา้งเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีก่ําลงัอยู่ใน
ระหว่างการขออนุมตัใินครัง้ทีไ่ดท้ี ่http://www.spcg.co.th/th/procurement_page.php?id=70 (สําหรบัโครงการขอนแก่น 8 บรษิทั
จะประกาศเรยีกประกวดราคาภายหลงัจากไดข้อ้สรุปเรือ่งการจดัซือ้ทีด่นิแลว้) 

1.5.7 การบริหารจดัการโรงไฟฟ้า (Operation, Maintenance and Monitoring) 

SPC รบัหน้าทีบ่รหิารจดัการโรงไฟฟ้าภายหลงัการดาํเนินงาน โดยมหีน้าทีจ่ดัสง่พนักงานเขา้ดแูลการดาํเนินงานปกต ิรวมถงึการ
ดแูลรกัษาอุปกรณ์ใหค้งอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ โดยการใหบ้รกิารแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื 

(1) บรกิารดา้นปฏบิตักิาร (Operation) 

SPC จะใหบ้รกิารดา้นการดาํเนินงานและบรกิารสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยใหบ้รกิารประสานงานกบั กฟภ.
เกีย่วกบัการเชื่อมต่อเขา้สูร่ะบบไฟฟ้าในแต่ละวนั ดแูลความเรยีบรอ้ยของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยร์ายวนั และจดัทาํรายงาน
เพือ่สรุปผลการปฏบิตักิาร เพื่อใหก้ารดแูลภาพรวมของการดําเนินงานในแต่ละวนัของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย 
SPC จะใหบ้รกิารดแูลตรวจสอบตลอด 24 ชัว่โมง ในทุกๆ โรงไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิาร 

(2) บรกิารดา้นการบาํรุงรกัษา (Maintenance) 

SPC ใหบ้รกิารบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ทัง้ทีเ่ป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัโรงไฟฟ้า เช่ น การ
ทาํความสะอาดแผงเซลลแ์สงอาทติย ์การตดัหญา้ การดแูลรกัษาพืน้ทีโ่ดยรอบของโรงไฟฟ้ า เป็นตน้ และการแก ้ไขป ัญหาทีเ่กดิขึน้ 
เช่ น การซ่ อมแซมอุปกรณ์ทีส่กึหรอหรอืเสยีหาย เพื่อให ้โรงไฟฟ้าสามารถดําเนินการเชงิพาณิชย์ได ้อย่างราบรื่นและสามารถผลติ
กระแสไฟฟ้ าได ้ในปรมิาณสงูสดุ 
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(3) บรกิารประมวลผล (Monitoring) 

SPC มกีารตรวจสอบดแูลโครงการผ านระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึง่เป็ นระบบทีใ่ชใ้น
การควบคุมดูแลจากระยะไกล ทําให ้ SPC สามารถควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ และรบัทราบถงึป ัญหาทีเ่กดิขึน้กบั
อุปกรณ์  อย่ างทนัท่วงท ีทาํให ้สามารถแก ้ไขป ัญหาได ้อย่างครบถ ้วนและถูกต ้องภายในระยะอนัสัน้ นอกจากน้ี SPC ยงัได ้มกีารเกบ็
บนัทกึสภาพภูมอิากาศในแต่ละวนั และจดัทําเป็ นรายงานรายวนัเพื่อรายงานลกัษณะสภาพอากาศและปรมิาณกระแสไฟฟ้ าที่
สามารถผลติได ้ในแต่ ละวนั 

ทัง้น้ี SPC สามารถควบคุมดแูลโรงไฟฟ้าตาม (Monitoring) โดยตรงจากสาํนักงานใหญ่แบบ on-line ผา่นทางระบบ SCADA 
ซึง่จะช่วยลดจํานวนบุคลากรในการบรหิารงานโรงไฟฟ้า สว่นพนกังานทีป่ระจาํอยู่ทีห่น้างาน บรษิทัจะสรรหาจากบุคลากรทอ้งถิน่
เน่ืองจากลกัษณะงานไมม่คีวามซบัซอ้นมากนกั 

1.6 แหล่งเงินทุน 

แหล่งทีม่าของเงนิทุนสาํหรบัใชใ้นการดําเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ในครัง้น้ี จํานวนรวมไมเ่กนิ 3,790,000,000 
บาท จะมาจากเงนิลงทุนในสว่นของ SPCG ผา่นทาง SPC และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิตามสดัสว่นดงัน้ี 

แหล่งเงินทุน (ล้านบาท) โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 โคราช 9 ขอนแก่น 8 รวม ร้อยละ 
เงนิลงทุนของ SPCG ผา่นทาง 
SPC 

157.50 157.50 157.50 157.50 160.00 157.50 947.50 25.00 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 472.50 472.50 472.50 472.50 480.00 472.50 2,842.50 75.00 
รวม 630.00 630.00 630.00 630.00 640.00 630.00 3,790.00 100.00 

1.6.1 แหล่งเงินทุนในส่วนของ SPCG 

SPCG จะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัย่อยของ SPC ทีเ่ป็นผูด้าํเนินโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ผ่านทาง SPC เป็น
จาํนวนเงนิรวมประมาณ 947,500,000 บาท โดยแหล่งเงนิทุนจะมาจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 60,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่เสนอขายในราคาหุน้ละ 21 บาท พรอ้มกบัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัต่อนักลงทุน
ทีจ่องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ในอตัราส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุน 2 หุน้ต่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย รวมเป็นใบสาํคญัแสดงสทิธจิํานวนรวม 
30,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มอีายุไมเ่กนิ 3 ปีนับแต่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและมรีาคาใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัที ่1 
บาทต่อหุน้  

นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที ่11 – 16 แลว้ เงนิทุนจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนพรอ้มใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าวจะถูกนํามาใชใ้นโครงการอื่นๆทีก่ําลงัอยู่ในระหว่างการพฒันาดว้ย ไดแ้ก่ โครงการโคราช 3 โคราช 4 โคราช 7 และโคราช 8 
(โครงการที ่7 – 10) ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสารสนเทศการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ ซึง่เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่21 
กรกฎาคม 2554 และตามทีท่ีป่ระชุมวสิามญัครัง้ที ่2/2554 เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2554 ไดม้มีตอินุมตัไิว ้โดยทีป่รกึษาทางการเงนิประเมนิ
วา่ SPCG ตอ้งการเงนิทุนเพือ่การเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ยของ SPC ทัง้หมดเป็นจาํนวนประมาณ 1,146.51 ลา้นบาท รายละเอยีดดงัตาราง 

เงินลงทนุ (ล้านบาท) โคราช 3* โคราช 4 โคราช 7 โคราช 8 โครงการท่ี 11 - 16 
มลูคา่การลงทุนในโครงการ 650.00 690.00 650.00 630.00 3,790.00 
เงนิลงทุนในสว่นของผูถ้อืหุน้ 162.50 175.00 162.50 157.50 947.50 
สดัสว่นของ SPC (รอ้ยละ) 60.00 60.00 60.00 100.00 100.00 
เงินท่ี SPCG ต้องลงทนุผา่น SPC 97.50 105.00 97.50 157.50 947.50 
เงนิที ่SPCG ลงทนุแลว้ ณ ปจัจบุนั 97.50 91.99 68.30 0.10 0.60 
เงนิที ่SPCG ตอ้งลงทุนเพิม่ - 13.01 29.20 157.40 946.90 

รวมเงินท่ี SPCG ต้องลงทนุเพ่ิม 1,146.51 

หมายเหตุ:  *โรงไฟฟ้าโคราช 3 ไดเ้ปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ ณ วนัที ่9 มนีาคม 2555  
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โดยการอา้งองิจากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยจ์าํนวน 60,000,000 หุน้พรอ้มใบสาํคญัแสดงสทิธขิอง SPCG ที่
ไดเ้ปิดเผยผ่านเวบ็ไซดข์องคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์มือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2555 SPCG ไดร้บัเงนิค่าหุน้
สามญัเพิม่ทุนและใบสําคญัแสดงสทิธภิายหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งแล้วเป็นจํานวนรวม 1,223,94 ล้านบาท ดงันัน้ที่ปรกึษา
ทางการเงนิจงึมคีวามเหน็วา่ SPCG มแีหลง่เงนิทุนทีเ่พยีงพอต่อการลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 - 16 

1.6.2   แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน 

ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าทีผ่่านมาของ SPC ทุกโครงการจะไดร้บัเงนิสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิในลกัษณะของเงนิกู้
โครงการ (Project Financing) เพือ่ใชใ้นการจดัหาวตัถุดบิหลกั เช่น แผงเซลลแ์สงอาทติย ์อนิเวอรเ์ตอร ์ซึง่ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ 
โดยสถาบนัการเงนิจะพจิารณาถงึศกัยภาพในการชาํระหน้ีเงนิตน้และดอกเบีย้จากประมาณการกระแสเงนิสดรบัของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง 
เงนิกูโ้ครงการจะประกอบไปดว้ยวงเงนิสนิเชื่อระยะยาว วงเงนิสนิเชื่อเพื่อการนําเขา้อุปกรณ์หลกั (Letter of Credit) และวงเงนิซื้อ
เงนิตราต่างประเทศ โดยในการดาํเนินโครงการที ่1 – 9 ไดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงนิดงัน้ี 

รายละเอียดวงเงินสินเช่ือต่อโครงการ  
(ล้านบาท) 

โคราช 1 สกลนคร 1 
นครพนม 1 

โคราช 2 
เลย 1 

ขอนแก่น 1 โคราช 3 
โคราช 7 

โคราช 4 

มลูคา่เงนิลงทุนรวม 700 630 630 650 650 690 
สดัสว่นเงนิกูย้มืระยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 60 : 40 70 : 30 70 : 30 70 : 30 75 : 25 75 : 25 
ประเภทสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน       
 - วงเงนิกูย้มืระยะยาว 420 441 441* 455 487.50 517.50 
 - วงเงนิ Letter of Credit 600 500 430 430 430 430 
 - วงเงนิซือ้เงนิตราต่างประเทศ (ลา้น USD) 20 20 14 15 15 15 

หมายเหตุ:  * วงเงนิกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ยวงเงนิ 385 ลา้นบาท รวมกบั 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

จากทีไ่ดส้รุปไวใ้นตารางขา้งตน้ SPC ไดร้บัขอ้เสนอสดัสว่นเงนิกูย้มืระยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ทีด่ขี ึน้ตามลาํดบั จากสดัสว่นรอ้ย
ละ 60 : 40 ในโครงการแรก หรอื โคราช 1 จนกระทัง่ในโครงการล่าสุด คอื โคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ไดร้บัขอ้เสนอทีส่ดัสว่นรอ้ย
ละ 75 : 25 

SPC ไดแ้ต่งตัง้ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เพื่อเป็นแกนนํา (Lead Arranger) ในการจดัหาแหล่งเงนิกูส้าํหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ุกโครงการทีก่ําลงัจะพฒันา โดยมวีงเงนิรวมประมาณ 15,200 ลา้นบาท ซึง่เป็นการลดความเสีย่งในดา้น
การจดัหาเงนิกูย้มืสาํหรบัลงทุนในแต่ละโครงการ ทัง้น้ี โครงการที ่11 – 16 ซึง่กําลงัจะขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี กําลงัอยู่ในระหวา่งการ
เจรจาเงื่อนไขการกูย้มืเงนิกบัทางสถาบนัการเงนิ โดยทีบ่รษิทัยงัไม่ไดร้บัขอ้เสนอเบือ้งตน้ (Termsheet) จากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็
ตามผู้บริหารประเมนิว่าเงื่อนไขที่ได้รบัจะไม่ด้อยไปกว่าโครงการล่าสุด ดงันัน้ในการประมาณการทางการเงนิของการดําเนินการ
โรงไฟฟ้าโครงการที ่11 – 16 นัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดอ้า้งองิจากเงื่อนไขเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของโครงการล่าสุด ซึง่
ไดแ้ก่โคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ดงัต่อไปน้ี 

 

เงือ่นไขการสนบัสนุนทางการเงนิ รายละเอยีด 

สดัสว่นเงนิกูย้มืต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ สดัสว่นเงนิกูย้มืรอ้ยละ 75 ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 25 ของมลูคา่โครงการรวม 

ระยะเวลาเงนิกู ้ 12 ปี (ไมร่วมระยะเวลาปลอดชาํระคนืเงนิตน้หรอื Grace Period) 

อตัราดอกเบีย้ THBFIX 3 เดอืน + 1.80% ตลอดระยะเวลาเงนิกู ้โดยชาํระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส 

การชาํระคนืเงนิตน้ ชาํระคนืเงนิตน้เป็นรายไตรมาส 
เริ่มจ่ายเงินต้นงวดแรกในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนหลังจากเปิดดําเนินการเชิง
พาณิชย ์

เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีส่าํคญั - ไมม่กีารผดินดัชาํระหน้ีทีเ่กดิขึน้หรอืกาํลงัจะเกดิขึน้ 
- ขอ้ความและการรบัประกนัต่างๆ ทีใ่หไ้วย้งัคงถูกตอ้งตรงตามจรงิ 
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- ใบอนุญาตต่างๆ จากทางราชการยงัคงมผีลบงัคบัใช ้
- ความคบืหน้าการก่อสรา้งของโครงการทีถู่กประเมนิโดยวศิวกรอสิระ (Independent 

Engineer) จะตอ้งเป็นไปตามทีก่าํหนดไว ้หรอืมแีผนการแกไ้ขทีเ่หมาะสมหากไม่
เป็นไปตามทีก่าํหนด 

- บรษิทัจดัทาํประมาณการทางการเงนิบนสมมตฐิานปกต ิ(Base case) ของโครงการ 
โดยคา่ DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ตอ้งไมต่ํ่ากวา่ 1.20 เทา่ และ
อตัราสว่น D/E ไมเ่กนิ 3 เทา่ 

เงือ่นไขอื่นๆระหวา่งการกูย้มื ใหด้าํรงอตัราสว่น DSCR ไมต่ํ่ากวา่ 1.10 เทา่ ตลอดอายุสญัญา 

เงือ่นไขในการจา่ยเงนิปนัผล ผูกู้จ้ะสามารถจา่ยเงนิปนัผลต่อผูถ้อืหุน้ไดก้ต่็อเมือ่ 
- มสีดัสว่น DSCR ไมต่ํ่ากวา่ 1.20 เทา่ 
- โรงไฟฟ้าเปิดดาํเนินการในเชงิพาณิชยแ์ลว้ 
- มกีารกนัเงนิสดสาํรองสาํหรบัการชาํระเงนิตน้และดอกเบีย้จา่ยสาํหรบัเงนิกูย้มืระยะ

ยาวไมน้่อยกวา่ 2 ไตรมาส 

ทัง้น้ี ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็วา่แมว้า่บรษิทัจะยงัไมไ่ดร้บัขอ้เสนอเบือ้งตน้จากสถาบนัการเงนิ สาํหรบัการสนับสนุนเงนิกูย้มื
ในโครงการที ่11 – 16 แต่จากประสบการณ์ในการดําเนินโครงการทีผ่่านมา รวมทัง้ประวตักิารชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้อย่างต่อเน่ือง 
ทาํใหค้วามเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดร้บัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิอยูใ่นระดบัตํ่า 

 
 

2. ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 

2.1 วตัถปุระสงคแ์ละความจาํเป็นในการทาํรายการ 

การเขา้ทํารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้น้ีเป็นโครงการต่อเน่ืองตามแผนธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัย่อยในการก่อสร้างและ
ดาํเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ํานวน 34 โครงการ กําลงัการผลติรวมประมาณ 241.5 เมกกะวตัต์ภายในปี 2556 โดยมี
เป้าหมายในการกา้วสูค่วามเป็นผูนํ้าในธุรกจิการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย 

ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าทัง้ 6 แห่งทีจ่ะขออนุมตัผิูถ้อืหุน้เพื่อการลงทุนในครัง้น้ี เป็นโรงไฟฟ้าโครงการที ่11 - 16 จากจํานวนทัง้หมด 34 
โครงการดงักลา่ว โดยคาดวา่จะสรา้งรายไดท้ีม่เีสถยีรภาพใหก้บับรษิทัในระยะยาวตลอดอายุการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 

2.2 ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของรายการ 

2.2.1  มผีูร้บัซือ้ไฟฟ้าทีแ่น่นอน 

โรงไฟฟ้าทัง้หมดไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจาก กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตัแิละมผีลบงัคบัใชจ้นกวา่
โรงไฟฟ้าจะขอยกเลกิสญัญา โดย กฟภ. เปิดโอกาสรบัซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดตามความสามารถของโรงไฟฟ้า ทาํใหม้ผีูร้บัซือ้ไฟฟ้าที่
แน่นอนตามสญัญา และไมม่คีวามเสีย่งทางดา้นการตลาด 

2.2.2  โอกาสจากธุรกจิทีส่นบัสนุนธุรกจิผลติไฟฟ้า 

นอกเหนือจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ SPC ยงัดาํเนินธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
แบบครบวงจร (EPC) และใหบ้รกิารดา้นการปฏบิตักิาร การบาํรุงรกัษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(OMM) ใหก้บั
โรงไฟฟ้าทีด่ําเนินการโดยบรษิทัย่อยทุกแห่ง ซึง่นับว่าเป็นโอกาสจากธุรกจิทีส่นับสนุนธุรกจิโรงไฟฟ้า นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดท้ําการ
จดัตัง้บรษิทัย่อยอกีแหง่คอื SPE ซึง่จะทาํหน้าทีใ่หบ้รกิาร EPC และ OMM ต่อบุคคลภายนอก ซึง่เป็นการอาศยัประสบการณ์และความ
ชาํนาญทีไ่ดจ้ากการพฒันาโรงไฟฟ้าของตนมาต่อยอดธุรกจิเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ต่อผูถ้อืหุน้ 
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2.2.3  โอกาสสรา้งรายไดจ้ากการขายคารบ์อนเครดติ (Certified Emission Reductions: CERs) 

นอกจากจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้ายงัมโีอกาสสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิจากการขายคารบ์อนเครดติไดด้ว้ย โดย
ปจัจุบนั SPC ไดร้บัขอ้เสนอเบือ้งตน้ในการจาํหน่าย CERs จากบรษิทัขายสง่ดา้นพลงังานระหวา่งประเทศแหง่หน่ึงในประเทศองักฤษ 
และจะสามารถจาํหน่ายไดภ้ายหลงัจากไดร้บัอนุมตั ิCERs จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3 ข้อดีของการทาํรายการ 

2.3.1 โอกาสเพิม่รายไดต่้อเน่ืองในระยะยาว 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยม์กีารดาํเนินงานในระยะยาวประมาณ 30 ปี ไมม่คีวามเสีย่งดา้นการตลาด และมกีระแสเงนิสดรบั
ค่อนขา้งแน่นอนจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ดงันัน้การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จะเป็นการสรา้งรายไดท้ีม่ ี
เสถยีรภาพใหก้บับรษิทัในระยะยาว โดยจากการคาํนวณของทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทัมโีอกาสไดร้บัเงนิปนัผลตลอดอายุโครงการของ
โรงไฟฟ้าโครงการที ่11 – 16 ในสดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 100 ในแต่ละโครงการ รวมเป็นเงนิปนัผลรบัทัง้สิน้รวมตลอดอายุโครงการเป็น
จํานวนประมาณ 6,116.97  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าปจัจุบนัเงนิสดภายหลงัจากการหกัเงนิลงทุนในโครงการแลว้เป็นจํานวนรวม 
1,958.51 ลา้นบาท ซึง่เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

2.3.2 เพิม่ขนาดธุรกจิของบรษิทั 

การทํารายการในครัง้น้ี จะทําให้บริษทัมขีนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น โดยจะทําให้บริษทัมสีนิทรพัย์เพิม่มากขึ้นจากปจัจุบนั  
ณ  31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 5,201.20  ลา้นบาท หากโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
คาดว่ากลุ่มบรษิทัจะมสีนิทรพัย์เพิม่ขึน้ประมาณ 3,790 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 72.87 โดยเป็นสนิทรพัย์ของโครงการโคราช 9 
จํานวน 640 ล้านบาท และของโครงการโคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 8 แห่งละ 630 ล้านบาท โดย
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าถอืเป็นสนิทรพัยท์ีม่ศีกัยภาพก่อใหเ้กดิรายไดใ้นอนาคตในระยาว 

2.3.3 ทาํใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยไดร้บัผลประโยชน์ทางออ้มจากธุรกจิสนบัสนุนโรงไฟฟ้า 

บรษิทัและ SPC มโีอกาสสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้จากการใหบ้รกิาร EPC ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และการใหบ้รกิารบรหิารจดัการ
โรงไฟฟ้า (OMM) ในระยะยาว ซึง่คาดวา่จะทาํใหโ้ครงสรา้งรายไดโ้ดยรวมของบรษิทัเพิม่มากขึน้ รวมทัง้สามารถนําประสบการณ์ทีไ่ดร้บั
จากการพฒันาโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ในการให้บรกิาร EPC และ OMM สําหรบัโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยแ์ก่บุคคลภายนอก 

2.4 ข้อด้อยของการทาํรายการ 

2.4.1 การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution)   

แหลง่ทีม่าของเงนิทุนในการทาํรายการในครัง้น้ี มาจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายแก่นักลงทุนทัว่ไป จาํนวน 
60,000,000 หุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 21.00 บาท ซึง่การเพิม่ทุนดงักล่าวจะทําใหผู้ถ้อืหุน้ปจัจุบนัถูกลด
สดัสว่นการถอืหุน้ (Dilution) นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนอกี 280,000,000 หุน้ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญั
แสดงสทิธจิาํนวน 280,000,000 หน่วย แบ่งเป็นสาํรองสาํหรบันักลงทุนทัว่ไปทีจ่องซือ้หุน้จาํนวน 30,000,000 หน่วยและสาํหรบัผูถ้อืหุน้
เดมิจาํนวน 250,000,000 หน่วย โดยทีป่รกึษาทางการเงนิไดท้าํการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) ดงัน้ี 

 สตูรการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) = 1 – (Qo / (Qo + Qe)) 

 การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้จากการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 
โดยที ่ Qo =   จาํนวนหุน้เดมิ 500 ลา้นหุน้ 
 Qe = จาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากหุน้ทีอ่อกใหม ่60 ลา้นหุน้ 

Control Dilution จากการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 
  =  1 - (500.00 / (500.00 + 60.00)) 
  = 10.71% 
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 การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้จากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 
โดยที ่ Qo = จาํนวนหุน้เดมิ 500 ลา้นหุน้ 
 Qe = จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ30 ลา้นหน่วย (เฉพาะสว่นของนกัลงทุนทัว่ไป) 

Control Dilution ต่อผูถ้อืหุน้เดมิจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบุคคลทัว่ไป 
  =  1 - (500.00 / (500.00 + 30.00)) 
  = 5.66%  

 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจะมีผลกระทบให้เกิดการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 10.71 
นอกจากน้ี หากนักลงทุนทัง้หมดทีจ่องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใชส้ทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้เมื่อถงึระยะเวลาการใช้
สทิธ ิจะทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ลดลงอกีรอ้ยละ 5.66 

2.4.2 การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

บรษิทัออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนจํานวน 60,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 21.00 บาท ซึ่งตํ่ากว่าราคาตลาดของหุน้
สามญัของ SPCG นอกจากน้ีในสว่นของราคาใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิยงัไดก้ําหนดราคาใชส้ทิธทิีต่ํ่ากวา่ราคาตลาดของหุน้ของ
บรษิทัอกีดว้ย จงึสง่ผลใหเ้กดิ Price Dilution หรอืการลดลงของราคาหุน้ตามทฤษฎ ีซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิไดท้าํการคาํนวณผลกระทบ
ดงักลา่ว ดงัต่อไปน้ี 
 สตูรการคาํนวณการลดลงของราคาหุน้ตามทฤษฎ ี(Price Dilution) =     ((Po - Pe) x Qe) / ((Qo + Qe) x Po) 

 การลดลงของราคาหุน้ตามทฤษฎจีากการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุน 
โดยที ่ Po = ราคาหุน้เดมิ ซึง่เป็นราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักยอ้นหลงั 7 วนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ

มมีตอินุมตักิารทาํรายการ เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555 เทา่กบัหุน้ละ 21.23 บาท 
 Pe = ราคาเสนอขายหุน้ใหม ่เทา่กบัหุน้ละ 21.00 บาท 
 Qo =   จาํนวนหุน้เดมิ 500 ลา้นหุน้ 
 Qe = จาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากหุน้ทีอ่อกใหม ่60 ลา้นหุน้ 

Price Dilution จากการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุน 
  = ((21.23 – 21.00) x 60.00) / ((500.00 + 60.00) x 21.23) 
  = 0.12% 

 การลดลงของราคาหุน้ตามทฤษฎจีากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
โดยที ่ Po = ราคาหุน้เดมิ ซึง่เป็นราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักยอ้นหลงั 7 วนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ

มมีตอินุมตักิารทาํรายการ เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555 เทา่กบัหุน้ละ 21.23 บาท 
 Pe = ราคาใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิี ่1.00 บาท 
 Qo =   จาํนวนหุน้เดมิ 560 ลา้นหุน้ (รวมหุน้เพิม่ทุน) 
 Qe = จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ30 ลา้นหน่วยในสว่นของนักลงทุนทัว่ไป และ 250 ลา้นหน่วย

ในสว่นของผูถ้อืหุน้เดมิ 

Price Dilution จากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธต่ิอบุคคลทัว่ไป 30 ลา้นหน่วย 
  = ((21.23 – 1.00) x 30.00) / ((560.00 + 30.00) x 21.23) 
  = 4.85% 

Price Dilution จากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธต่ิอผูถ้อืหุน้เดมิ 250 ลา้นหน่วย  
  = ((21.23 – 1.00) x 250.00) / ((560.00 + 250.00) x 21.23) 
  = 29.41% 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปจาํนวน 60,000,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 21.00 บาท เป็นราคาทีใ่กลเ้คยีง
กบัราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักยอ้นหลงั 7 วนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตักิารทํารายการ เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2555 ซึ่ง
เท่ากบัหุน้ละ 21.23 บาท ดงันัน้จงึทาํใหเ้กดิการลดลงของราคาหุน้ตามทฤษฏเีพยีงรอ้ยละ 0.12 แต่หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเสนอขายพรอ้ม
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กบัใบสาํคญัแสดงสทิธจิํานวน 30,000,000 หน่วย ในราคาใชส้ทิธทิี ่1.00 บาทต่อหน่วย ซึง่ส่งผลใหร้าคาตามทฤษฏลีดลงรอ้ยละ 4.85 
ซึง่คาดวา่จะมผีล ณ วนัทีอ่อกและเสนอขายหุน้ อย่างไรกต็าม ราคาปิดของหุน้ SPCG ณ วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2555 ซึง่เป็นวนัสุดทา้ย
ของการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์อยูท่ีหุ่น้ละ 21.50 บาท ซึง่ใกลเ้คยีงกนักบัราคาตลาดในชว่งก่อนหน้าทีจ่ะทาํการเสนอขาย  

นอกจากน้ี บรษิทัไดม้กีารออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินราคาใชส้ทิธทิี ่1.00 บาทต่อหน่วยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิจาํนวน 250 ลา้น
หน่วย ซึ่งจะทําใหร้าคาหุน้ตามทฤษฎลีดลงรอ้ยละ 29.41 แต่ ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2555 ซึง่ตลาดหลกัทรพัย์ฯขึน้เครื่องหมาย XW 
(วนัทีผู่ซ้ือ้หุน้จะไมไ่ดร้บัสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธ)ิ สาํหรบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ SPCG ราคาหุน้ไดป้รบัตวั
ลดลงมาปิดที ่16.30 บาทต่อหุน้ หรอืลดลงรอ้ยละ 24.19 จากวนัทีม่กีารซือ้ขายก่อนหน้า  

2.4.3 เพิม่ภาระหน้ีสนิของบรษิทั 

จากงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบรษิทัมหีน้ีสนิรวมเป็นจํานวน 4,045.08 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ไดแ้ก่เจา้หน้ีค่า
สนิทรพัย์จํานวน 621.26 ล้านบาท และเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเป็นจํานวนรวม 2,938.56 ลา้นบาท ซึ่งในการดําเนินการพฒันา
โรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 -16 นัน้ กลุม่บรษิทัจาํเป็นตอ้งขอวงเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นลกัษณะของเงนิกูโ้ครงการ (Project finance) ซึง่
เป็นโครงการทีธ่นาคารใหก้ารสนับสนุน มอีตัราดอกเบี้ยตํ่ากว่าวงเงนิสนิเชื่อทัว่ไป โดยประมาณการว่าจะใชว้งเงนิกู้ยมืระยะยาวเป็น
จาํนวนเงนิสงูสดุรวม 2,842.50 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิทัมอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเพิม่สงูขึน้โดยเฉพาะเมือ่เริม่ตน้โครงการ อย่างไรกต็าม
สดัสว่นหน้ีสนิต่อทุนดงักลา่วจะคอ่ยๆลดลงไปตามอายุโครงการ 

อยา่งไรกต็าม เงนิกูย้มืระยะยาวในลกัษณะของเงนิกูโ้ครงการ ทางสถาบนัการเงนิจะพจิารณาการใหว้งเงนิจากความสามารถในการ
ชาํระคนืหน้ีสนิจากกระแสเงนิสดในการดาํเนินงาน โดยสถาบนัการเงนิไดใ้หว้งเงนิกูโ้ครงการแก่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการที ่
1 – 9 ซึง่ดาํเนินการโดยบรษิทัย่อยของ SPC แลว้ คอื โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 
และโคราช 7 แสดงใหเ้หน็วา่แต่ละโครงการมศีกัยภาพในการชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามเงือ่นไขเงนิกูไ้ด ้ 

2.4.4 ภาระคํ้าประกนัระหวา่งโรงไฟฟ้า 

สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ย้มืในโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าของ SPCG ไดม้กีารจดัทาํสญัญา Inter-Company Support Agreement ควบคู่
ไปกบัสญัญาเงนิกูใ้นแต่ละโครงการ โดยมหีลกัการทีส่าํคญัคอืใหโ้รงไฟฟ้าในกลุ่มทีก่ําหนดมคีวามรบัผดิชอบต่อภาระหน้ีสนิร่วมกนั หาก
โรงไฟฟ้าแห่งใดในกลุ่มไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและเงนิต้นใหแ้ก่สถาบนัการเงนิได ้โรงไฟฟ้าแห่งที่เหลอืต้องใหค้วามช่วยเหลอืทาง
การเงนิแก่โรงไฟฟ้าที่ไม่สามารถชําระหน้ีดงักล่าว ในรูปของเงนิกู้ยมืระหว่างบรษิทั โดยการกําหนดกลุ่มของโรงไฟฟ้าที่จะมคีวาม
รบัผดิชอบต่อภาระหน้ีสนิร่วมกนัจะพจิารณาจากโครงสร้างการถือหุน้และโครงสร้างเงนิทุนที่เหมอืนหรอืคล้ายกนั  ปจัจุบนักลุ่มของ
โรงไฟฟ้าทีไ่ดร้บัการกําหนดใหร้บัผดิชอบต่อภาระหน้ีสนิร่วมกนัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื (1) กลุ่มของโครงการโคราช 1 สกลนคร 1 
และนครพนม 1 (2) กลุม่ของโครงการโคราช 2 และเลย 1 และ (3) กลุม่ของโครงการโคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 

ทัง้น้ี มคีวามเป็นไปไดว้า่โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 รวมทัง้โครงการโคราช 8 ซึง่มโีครงสรา้งการถอืหุน้และโครงสรา้งเงนิทุน
ทีใ่กลเ้คยีงกนัอาจถูกกําหนดใหจ้ดัทําเงื่อนไขการรบัผดิขอบภาระหนี้สนิร่วมกนั ซึ่งอาจทําใหโ้รงไฟฟ้าแต่ละแห่งมภีาระรบัผดิชอบต่อ
ความสามารถในการชําระหน้ีของโรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆดว้ย โดยหากโรงไฟฟ้าแห่งใดแห่งหน่ึงไมส่ามารถชําระดอกเบีย้และเงนิตน้ไดต้าม
เงือ่นไขทีก่ําหนด โรงไฟฟ้าแหง่อื่นๆอาจมหีน้าทีต่อ้งใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืใหเ้งนิกูย้มื ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความสามารถ
ในการจ่ายเงนิปนัผลของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งในอนาคต อย่างไรกต็าม เงื่อนไขการกูย้มืเงนิทัง้หมด รวมทัง้การใหค้วามช่วยเหลอืทาง
การเงนิระหวา่งโรงไฟฟ้ายงัคงอยูใ่นระหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงนิ ซึง่ยงัไมส่ามารถระบุเงือ่นไขทีแ่น่ชดัไดใ้นขณะน้ี 

2.5 ความเส่ียงจากการทาํรายการ 

2.5.1 ความเสีย่งจากการจดัหาแหลง่เงนิทุนในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

 ความเสีย่งจากความลา่ชา้ในการไดร้บัเงนิกูย้มื 

SPC ไดม้กีารยื่นขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ทีก่ําลงัจะ
ขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี อยา่งไรกต็าม SPC และธนาคารยงัอยู่ระหวา่งการตกลงเงือ่นไขและรายละเอยีดในการกูย้มื โดย
หาก SPC ไดร้บัอนุมตัเิงนิกู้ยมืล่าชา้ จนทําใหเ้กดิความล่าชา้ในการสัง่ซื้อและนําเขา้อุปกรณ์ทีส่าํคญัสาํหรบัการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า เช่น แผงเซลลแ์สงอาทติย ์และอนิเวอรเ์ตอร ์ทีจ่ะตอ้งใชว้งเงนิสนิเชื่อ Letter of Credit (LC) ในการสัง่ซือ้สนิคา้
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ดว้ย อาจทาํใหเ้กดิความล่าชา้ในการดาํเนินโครงการ ซึง่จะสง่ผลต่อประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าแต่
ละแหง่ได ้

ทัง้น้ี ธนาคารไดร้บัทราบแผนการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวแลว้ และอยู่ระหว่างการเขา้ศกึษาความเป็นไปได้
โดยมเีจตนาเพือ่สนบัสนุนทางการเงนิและจดัสรรเงนิกู ้เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันาโครงการไดต้ามแผน
ทีว่างไว ้  

 ความเสีย่งจากผูถ้อืหุน้ไมอ่นุมตักิารเขา้ทาํรายการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2555 ได้มมีติอนุมตัิให้บรษิทัทําการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าแห่งที ่11 – 13 ซึ่งไดแ้ก่ โครงการโคราช 5 ขอนแก่น 3 และขอนแก่น 4 และมมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนใน
SPKK5 และ SPKR9 บางสว่น เพือ่เป็นเงนิทุนในการจดัซือ้ทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการพฒันาโครงการที ่14 – 15 ซึง่ไดแ้ก่ขอนแก่น 
5 และโคราช 9 ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ บรษิทัจงึไดท้าํการโอนทีด่นิในโครงการที ่11 – 15 รวมทัง้
สัง่ซื้ออุปกรณ์ในการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์คดิเป็นมลูค่ารวมประมาณ 1,300 ลา้นบาท (รายละเอยีดการจดัซื้อใน
หวัขอ้ 1.3 วนั เดอืน ปี ทีเ่ขา้ทาํรายการ) 

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2555 เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555 ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่14 – 16 นัน้ ทีป่ระชุมไดช้ีแ้จงวา่ SPCG มคีวามจาํเป็นตอ้งขออนุมตักิารลงทุนในโครงการที ่11 
– 13 และโครงการที ่14 – 16 แยกจากกนั เน่ืองจาก 3 โครงการแรกมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซือ้ทีด่นิ แผงพลงังานแสงอาทติย ์
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อใหท้นัต่อแผนการก่อสรา้ง อกีทัง้ SPCG มคีวามจําเป็นต้องขอ
อนุมตักิารเพิม่ทุนใน SPKK5 และ SPKR9 บางส่วน เน่ืองจากโครงการขอนแก่น 5 และโคราช 9 ตอ้งการเงนิทุนเพื่อซื้อ
ที่ดนิเขา้มาก่อนตามสญัญาจะซื้อจะขายที่ได้ทําไว้กบัเจ้าของที่ดนิ เพื่อเตรยีมไวส้ําหรบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยใ์นอนาคต อยา่งไรกต็าม เพือ่ความโปร่งใสในการดาํเนินการตามหลกัการกํากบัการดแูลกจิการทีด่ ีทาง
คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรใหนํ้ารายละเอยีดเกีย่วกบัการลงทุนโครงการที ่11 - 13 นําเสนอเพื่อขออนุมตัต่ิอผูถ้อืหุน้
ควบคูไ่ปกบัการขออนุมตักิารลงทุนในโครงการที ่14 - 16 

ดงันัน้ หากผูถ้อืหุน้มมีตไิม่อนุมตักิารเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที ่11 - 16 บรษิทัจะมคี่าเสยีหายจากลงทุน
บางสว่นทีม่กีารชาํระเงนิไปแลว้ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

2.5.2 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงตน้ทุนทางการเงนิและตน้ทุนโครงการ 

 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการกูย้มืเงนิ 

ปจัจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที่ 11 - 16 ยงัคงอยู่ในระหว่างการเจรจากบัสถาบนัการเงนิ และยงัไม่ได้รบัขอ้เสนอ
เงือ่นไขในการกูย้มืเงนิเบือ้งตน้ (Termsheet) จากธนาคาร ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของโรงไฟฟ้านัน้ ทีป่รกึษาทางการ
เงนิใชส้มมตฐิานตน้ทุนเงนิกูย้มืโดยอา้งองิจากเงือ่นไขการกูย้มืเงนิของโรงไฟฟ้าโคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่เป็น
โครงการที่พฒันาล่าสุด หากเงื่อนไขจรงิในสญัญากู้ยมื โดยเฉพาะจํานวนเงนิกู้ยืมระยะยาว และอตัราดอกเบี้ย มกีาร
เปลีย่นแปลงไปจากในขอ้เสนอดงักล่าว อาจทาํใหต้น้ทุนโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละแหง่สงูขึน้ ซึง่จะส่งผลใหผ้ลตอบแทนของ
โครงการทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปดว้ย 

อย่างไรกต็าม ในการพฒันาโรงไฟฟ้าโครงการที่ 1 – 9 ที่ผ่านมา SPC ได้รบัขอ้เสนอการสนับสนุนทางการเงนิ 
โดยเฉพาะเงือ่นไขสดัสว่นเงนิกูย้มืระยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ทีด่ขี ึน้ตามลาํดบั ซึง่ผูบ้รหิารประเมนิวา่ขอ้เสนอทีจ่ะไดร้บัใน
โครงการที ่11 – 16 ไมน่่าจะดอ้ยไปกวา่ทีเ่คยไดร้บัในโครงการทีก่าํลงัพฒันาอยูใ่นปจัจุบนั 

 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

โดยเป็นการอา้งองิจากเงือ่นไขการกูย้มืเงนิของโรงไฟฟ้าโคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะ
ยาวสาํหรบัโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 - 16 อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ THBFIX ระยะ 3 เดอืน ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ในระยะ 
2 ปีทีผ่า่นมา มกีารปรบัตวัเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2554 ดงัภาพ 
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ทีม่า : รอยเตอร ์

อตัราดอกเบีย้ THBFIX มทีศิทางการปรบัตวัตามอตัราดอกเบีย้นโยบายทีป่ระกาศจากคณะกรรมการนโยบายการเงนิ 
(กนง.) โดยทีผ่า่นมา กนง.มนีโยบายผอ่นคลายแนวโน้มดอกเบีย้ลงเพือ่กระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิภายหลงัน้ําท่วม และ
คาดวา่จะยงัไมป่รบัเพิม่อตัราดอกเบีย้ในชว่งตน้ปี 2555 (ทีม่า: ศนูยว์จิยักสกิรไทย วนัที ่20 พฤศจกิายน 2554 และวนัที ่23 
มกราคม 2555) อยา่งไรกต็าม ในระยะยาวนัน้การเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อจากนโยบายการขึน้คา่แรงขัน้ตํ่า และการเพิม่ขึน้
ของราคาน้ํามนั กน่็าจะส่งผลให ้กนง.จาํเป็นตอ้งปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายเพือ่สรา้งความสมดุลใหก้บัเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิ 

เน่ืองจากภาระดอกเบีย้เป็นตน้ทุนทีส่าํคญัอย่างหน่ึงในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไดท้าํการ
ประเมนิความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ โดยจดัทาํการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการ (NPV) ในกรณีทีอ่ตัราดอกเบีย้มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้หรอืลดลง ดงัตาราง 

NPV ของแต่ละโรงไฟฟ้า (ลา้นบาท) อตัราดอกเบีย้ 
3.61% 4.61%* 5.61% 6.61% 7.61% 

โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4  
ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 8 

361.96 314.94 271.49 231.26 193.94 

โคราช 9 324.19 282.34 243.42 207.15 173.31 

หมายเหตุ: *เป็นอตัราฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูคา่กจิการ 

จากตารางจะเหน็ได้ว่า เมื่ออตัราดอกเบี้ยปรบัตวัสูงขึน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าปจัจุบนัของ
กระแสเงนิสดสุทธขิองโครงการจะลดลงตามลําดบั แต่ยงัคงมคีวามเป็นไปได้ในการลงทุนแมว้่าอตัราดอกเบี้ยจะปรบัตวั
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 3 

ทัง้น้ี ผูบ้รหิาร SPC ยงัไม่มนีโยบายในการป้องกนัความเสีย่งจากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้โดยการทํา
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อปรบัเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยใหเ้ป็นอตัราคงทีใ่นขณะน้ี 
เน่ืองจากตน้ทุนอตัราดอกเบีย้คงทีด่งักลา่วอยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่อตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึง่เป็นเงือ่นไขในปจัจุบนัมาก อย่างไรก็
ตามผูบ้รหิารอาจพจิารณาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วในอนาคต 

 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

อุปกรณ์ทีส่าํคญัสาํหรบัการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ คดิเป็นมลูค่าประมาณรอ้ยละ 
70 - 75 ของมลูค่าการลงทุนในโครงการ ดงันัน้ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นจะสง่ผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อมลูค่า
โครงการ อย่างไรก็ตาม สําหรบัการพฒันาโรงไฟฟ้าโครงการที่ 11 – 16 ผู้บรหิารบริษทัแจ้งว่าจะจดัทําสญัญาซื้อขาย
เงนิตราต่างประเทศลว่งหน้าสาํหรบัวสัดุนําเขา้ทัง้หมดเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว  

ร้อยละ 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 

หน้า 102/123 

 

2.5.3 ความเสีย่งจากความลา่ชา้ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

SPC ไดใ้หข้อ้มลูถงึการอยูร่ะหวา่งการเตรยีมการเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยส์าํหรบัโรงไฟฟ้า 2 แหง่ คอื โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่
มกีําหนดการเปิดดําเนินการในเชงิพาณิชย์ในเดอืนเมษายน 2555 และกําลงัเตรยีมการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าโครงการที ่10 คอื โคราช 8 
รวมทัง้โครงการที่ 11 – 16 ที่จะขออนุมตัผิูถ้ือหุน้ในครัง้น้ีด้วย ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิความล่าช้าอนัเป็นผลมาจากการดําเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหลายแหง่ในช่วงเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั นอกจากน้ี โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 กําลงัอยู่ในระหวา่งการยื่นขอรบัการสง่เสรมิ
การลงทุนจาก BOI หากผลการพจิารณามคีวามลา่ชา้ อาจทาํใหต้อ้งชะลอการนําเขา้อุปกรณ์จากต่างประเทศ ซึง่อาจทาํใหเ้กดิความล่าชา้
ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าได ้

ทัง้น้ี ในการพฒันาโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ โดยปกตจิะใชเ้วลาโดยประมาณ 24 – 26 สปัดาห ์ตัง้แต่เริม่การปรบัปรุงทีด่นิจนถงึการ
เปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย ์(อา้งองิจากรายงานการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง SPC โดย 
MML) ซึง่จากการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าทีผ่า่นๆมา SPC สามารถพฒันาไดใ้นระยะเวลาทีใ่กลเ้คยีงกบักรอบเวลาดงักลา่ว  

อยา่งไรกต็าม ทีป่รกึษาทางการเงนิไดป้ระเมนิผลกระทบของความลา่ชา้ในการก่อสรา้งในเบือ้งตน้ พบวา่ผลตอบแทนจากการลงทุน
หรอื NPV ของโครงการมไิดเ้ปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสําคญั (เปลีย่นแปลงน้อยกว่ารอ้ยละ 2) หากการเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้าลา่ชา้ออกไปประมาณ 1 ไตรมาส  

2.5.4 ความเสีย่งจากพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดไ้มเ่ป็นไปตามทีป่ระมาณการ 

ในการประมาณการผลตอบแทนจากโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ทีป่รกึษาทางการเงนิใชข้อ้มลูปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีค่าดวา่
จะผลติไดท้ี่คํานวณโดยผูบ้รหิารของบรษิทั ซึ่งยงัมไิดผ้่านการสอบทานจากทีป่รกึษาทางดา้นวศิวกรรมอสิระ อย่างไรกต็ามขอ้มูลที่ที่
ปรกึษาทางการเงนินํามาใชใ้นการประมาณการนัน้ ตัง้อยู่บนหลกัความระมดัระวงัตามสมควร เน่ืองจากทีป่รกึษาทางการเงนิไดท้ําการ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูการคาํนวณปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้าที ่SPC คาํนวณไวส้าํหรบัโครงการทีเ่ปิดดาํเนินการในเชงิพาณิชยแ์ลว้ 3 
แห่ง คอื โคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 ซึง่พบว่าปรมิาณกระแสไฟฟ้าจรงิทีผ่ลติไดจ้ากโรงไฟฟ้าดงักล่าวสงูกว่าปรมิาณที ่SPC 
คาํนวณไวโ้ดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 5 

อย่างไรก็ตาม หากพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้จรงิน้อยกว่าสมมตฐิานของที่ปรกึษาทางการเงนิ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลตอบแทนของโครงการได ้

2.5.5 ความเสีย่งจากการลดลงของราคา CERs  

ราคาตลาด Spot CERs ซึง่อ้างองิจาก www.bluenext.eu ทีผ่่านมามรีาคาลดลงอย่างต่อเน่ือง จากประมาณ 18 ยูโรต่อตนั
คารบ์อนไดออกไซดต่์อปีในช่วงตน้ปี 2551 ลงมาอยู่ทีป่ระมาณ 8 ยโูรต่อตนัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปีในช่วงปลายปี 2554 และลดลงอกี
อยา่งมนียัสาํคญัในชว่งเดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2555 มาอยูท่ีป่ระมาณ 3 – 5 ยโูรต่อตนัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปี 

อยา่งไรกต็าม รายไดจ้ากการขาย CERs มสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 0.6 ของรายไดร้วมต่อปีของโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ และมกีารรบัรู้
รายไดเ้พยีง 7 ปีตามสญัญา ดงันัน้การปรบัลดลงของราคา CERs จงึไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อผลตอบแทนของโครงการ 

 
 

3. ความสมเหตสุมผลของราคาและเงือ่นไขรายการ 
 

ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของราคาและเงือ่นไขของรายการ ทีป่รกึษาทางการเงนิทาํการประเมนิผลตอบแทนจากการลงทุน
ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การประเมนิผลตอบแทนของโครงการเพื่อพจิารณาความคุ้มทุนของโครงการในภาพรวม และการประเมนิ
ผลตอบแทนที ่SPCG จะไดร้บัจากการลงทุนในหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยของ SPC โดยผลตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในรปูของเงนิปนัผล
รบัจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยของ SPC ภายหลงัจากหกัภาระทางการเงนิต่างๆแลว้ รายละเอยีดดงัน้ี   

3.1 การประเมินผลตอบแทนโครงการ 

ในการประเมนิผลตอบแทนในโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 นัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดจ้ดัทําประมาณการทางการเงนิตลอด
อายุการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า เพือ่ประเมนิกระแสเงนิสดทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของแต่ละโครงการ (Free Cash Flow) โดยพจิารณา
วธิกีารประเมนิความสมเหตุสมผลของเงนิลงทุนหรอืประเมนิผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั 3 วธิ ีไดแ้ก่ 
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(1)   วธิมีลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value – “NPV”) เป็นการหามลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธขิองโครงการ ซึง่เท่ากบั
มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดเขา้ (Cash inflows) หกัดว้ย มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดออก (Cash outflows) โดยใช้
ตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของเงนิทุนของบรษิทัเป็นอตัราคดิลด ซึง่เมื่อรวมกระแสเงนิสดทีค่ดิมลูค่าปจัจุบนัแลว้ ผลลพัธท์ีไ่ด ้
คอื มลูคา่ปจัจุบนัสทุธ ิ(NPV) 

(2)  วธิอีตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return – “IRR”) เป็นการหาอตัราผลตอบแทนจากลงทุนในโครงการหน่ึงๆ และ
เป็นอตัราคดิลดทีท่าํให ้NPV ของโครงการมคี่าเท่ากบัศูนย ์หรอือาจกล่าวไดว้า่ IRR คอื อตัราผลตอบแทนทีท่าํใหเ้งนิทีล่งทุน
ไป มคีา่เทา่กบัเงนิทีไ่ดร้บักลบัคนื เมือ่พจิารณาดว้ยมลูคา่ของเงนิตามเวลา 

(3)   วธิกีารหาระยะเวลาคนืทุน (Payback Period – “PB”) เป็นการคาํนวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการ โดยมหีน่วยวดัเป็นระยะเวลา
วา่เมือ่มกีารลงทุนในโครงการนัน้แลว้ จะใชร้ะยะเวลาเทา่ใดในการคนืทุน โดยใชว้ธิคีดิจากกระแสเงนิสดสะสมทีไ่ดร้บัในอนาคต 

ทีป่รกึษาทางการเงนิไดจ้ดัทําประมาณการทางการเงนิเป็นระยะเวลา 30 ปี เน่ืองจากสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้าทีจ่ดัทาํกบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค มกีารต่ออายุอตัโนมตัทิุกๆ 5 ปี โดยไม่มกีารสิ้นสุดของสญัญา เวน้แต่ไดร้บัหนังสอืยกเลกิจากผูข้ายไฟฟ้า ส่งผลใหก้าร
ดําเนินการธุรกจิโรงไฟฟ้าขึน้อยู่กบัอายุการใชง้านของอุปกรณ์การผลติไฟฟ้าเป็นสําคญั ซึง่ภายใต้การดูแลรกัษาทีเ่หมาะสมอุปกรณ์ที่
สาํคญัสาํหรบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ไดแ้ก่ แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละโครงสรา้งการตดิตัง้ อนิเวอรเ์ตอร ์สายเคเบลิ เป็น
ตน้ จะมอีายุการใชง้านประมาณ 30 ปี (ทีม่า: Methodology guidelines on life cycle assessment of photovoltaic electricity, The 
International Energy Agency) 

ทัง้น้ี เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที่ 11 – 16 ยงัไม่มกีารจดัทําสญัญาที่สําคญัต่างๆ เช่น สญัญากู้ยมืเงนิ สญัญาการบรหิาร
จดัการโรงไฟฟ้า ฯลฯ โดยผูบ้รหิารของ SPC ใหข้อ้มลูวา่เงือ่นไขในการกูย้มืเงนิ การบรหิารจดัการ การดาํเนินงาน รวมทัง้ประมาณการ
ทางการเงนิจะเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัโรงไฟฟ้าโคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่เป็นโครงการทีพ่ฒันาเป็นโครงการล่าสุด ดงันัน้ 
ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไดจ้ดัทําประมาณการทางการเงนิโดยอา้งองิจากขอ้มลูของโรงไฟฟ้าดงักล่าว โดยทาํการปรบัปรุงสมมตฐิานบาง
รายการ เช่น มูลค่าเงนิลงทุนของแต่ละโครงการ พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได ้ฯลฯ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเพิม่เตมิทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารและ
สภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั ประกอบกบัขอ้มลูสถติแิละภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง โดยทีป่รกึษาทางการเงนิมไิดท้ําการเปิดเผยขอ้มลู
บางสว่นทีบ่รษิทั SPC หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาวา่อาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทั เช่น รายละเอยีด 
ราคาและเงือ่นไขในการจดัซือ้วตัถุดบิ โครงสรา้งตน้ทุนในการก่อสรา้งและการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า เป็นตน้     

ประมาณการทางการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิผลตอบแทนจากการลงทุนในครัง้น้ี ภายใตล้กัษณะการ
ประกอบธุรกจิ ภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปกตใินปจัจุบนั โดยหากภาวะเศรษฐกจิและปจัจยัภายนอกอื่นๆ ที่มผีลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของโครงการ รวมทัง้สถานการณ์ของบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยสาํคญัจากสมมตฐิานดงักล่าวขา้งตน้ ผลตอบแทน
จากการลงทุนที่ประเมนิได้ตามวธิน้ีีจะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั และการประเมนิดงักล่าวไม่สามารถนําไปใช้อ้างองินอกเหนือจาก
วตัถุประสงคด์งักลา่วขา้งตน้ โดยสมมตฐิานทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการจดัทาํประมาณการทางการเงนิสรุปไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานรายได้ 

       (1)  รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าตามสญัญาขายไฟฟ้า 

อตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า 

ตามระเบยีบการรบัซื้อไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน VSPP กฟภ.จะรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดไม่เกนิ 6 เมกกะวตัต์ โดย
แบง่เป็น 2 อตัราคอื 

 อตัราสาํหรบัปรมิาณไฟฟ้าสว่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัปรมิาณทีผู่ผ้ลติไฟฟ้าซือ้จาก กฟภ.ในแต่ละเดอืน รบัซือ้เท่ากบั
อตัราคา่พลงังานไฟฟ้าขายปลกีที ่กฟภ.จาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลติไฟฟ้าในเดอืนนัน้ รวมกบัค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัรา
คา่ไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(คา่ Ft) ขายปลกี 

 อตัราสําหรบัปรมิาณไฟฟ้าส่วนที่ผูผ้ลติไฟฟ้าขายเกนิกว่าที ่กฟภ. จําหน่ายใหก้บัผูผ้ลติไฟฟ้า รบัซื้อในอตัราค่า
พลงังานไฟฟ้าขายสง่ทีก่ารไฟฟ้าฝา่ยผลติขายใหก้บั กฟภ. รวมกบัคา่ Ft ขายสง่ 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ มอีตัราการใชไ้ฟฟ้าหรอืมกีารซื้อไฟฟ้าจาก กฟภ.ในปรมิาณทีน้่อยมากเมื่อเทยีบกบักําลงัการผลติ
รวม ดงันัน้จงึกาํหนดอตัรารบัซือ้ไฟฟ้า ดงัน้ี 

 อตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า  =  คา่ไฟฟ้าขายสง่พืน้ฐาน (Time of use rate: TOU) ทีร่ะดบัแรงดนั 22 กโิลโวลท ์ 
+ คา่ไฟฟ้าผนัแปร (Ft) ขายสง่ 

 ตารางแสดงอตัราการรบัซือ้คา่พลงังาน 
อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าขายส่ง 

จนัทร ์- ศกุร ์ เสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
Peak (9.00-22.00น.) Off-Peak (22.00-9.00น.) Off-Peak (0.00-24.00น.) 

3.8548 2.0424 2.0424 
       * ทีม่า: คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

อตัราคา่พลงังานไฟฟ้าขายสง่ตามตารางขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมคา่ Ft ขายสง่เรยีบรอ้ยแลว้ โดยทีค่่า Ft ปจัจุบนัมคี่าเป็น 0 สตางค/์
หน่วย ตามมตขิองคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน ในการประชุมครัง้ที ่47/2554 เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2554 

 การปรบัเพิม่ของอตัราคา่พลงังานไฟฟ้าขายสง่ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิกําหนดใหม้กีารปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าขายสง่เฉลีย่ (รวมกบัค่า Ft) รอ้ยละ 3 ต่อปี โดยเป็น
อตัราทีต่ ัง้อยู่บนหลกัความระมดัระวงั อา้งองิจากอตัราการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราขายส่งยอ้นหลงั 8 ปี (ปี 2545 – 2553) จากขอ้มลู
ของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 3.44 ต่อปี 

ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้า 

ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้า คํานวณจากขอ้มูลความเขม้ของพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทยโดยใช้
โปรแกรม Metronorm V6.1 ร่วมกบั Homer V2.81 ตามสถานทีต่ัง้ของแต่ละโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าโครงการที ่11 – 16 นัน้ตัง้อยู่ใน
พืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีาและขอนแก่น ซึง่จากการคํานวณของ SPC ปรมิาณการผลติไฟฟ้าสําหรบัโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมคีวาม
แตกต่างกนัไมม่ากนกั ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึพจิารณานําค่าเฉลีย่ปรมิาณการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทัง้ 6 แหง่มาใชใ้นการ
ประมาณการ ดงัสรุปในตาราง 

หน่วย: กิกะวตัต-์ชัว่โมง 
 

ปริมาณการผลิตของแต่ละโรงไฟฟ้า 
สาํหรบัโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 11 - 16  

ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดโดยเฉลีย่ต่อปี 10.63 
หกั คา่ดาํเนินการของ กฟภ. (2%) 0.21 
ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้า – สทุธ ิ 10.41 
แบง่ออกเป็น 
  ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้า – สทุธ ิชว่ง Peak hour 
  ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้า – สทุธ ิชว่ง Off-peak hour 

 
6.33 
4.08 

ทัง้น้ี การคํานวณปรมิาณการผลติไฟฟ้าในโครงการที ่11 – 16 ยงัไม่ไดร้บัการสอบทานจาก MML หรอืทีป่รกึษาดา้นวศิวกรรม 
อย่างไรกต็ามทีป่รกึษาทางการเงนิไดท้ําการเปรยีบเทยีบขอ้มูลการคํานวณปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้าที่ SPC คํานวณไว้
สาํหรบัโครงการทีเ่ปิดดาํเนินการในเชงิพาณิชยแ์ลว้ 3 แหง่ คอื โคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 ซึง่พบวา่ปรมิาณกระแสไฟฟ้า
จรงิทีผ่ลติไดจ้ากโรงไฟฟ้าดงักลา่วสงูกวา่ปรมิาณที ่SPC คาํนวณไวโ้ดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 5  

 อตัราการเสือ่มสภาพของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์

ตามปกตแิลว้แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ะมกีารเสือ่มสภาพลงตามระยะเวลา สง่ผลใหป้รมิาณการผลติไฟฟ้าลดน้อยลงเรื่อยๆในแต่ละปี  
ทัง้น้ีกําหนดใหแ้ผงเซลลท์ีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยม์ปีระสทิธภิาพการผลติพลงังานไฟฟ้า (power output) รอ้ย
ละ 100 ในปีทีเ่ริม่ตน้ผลติ และใหม้อีตัราการเสื่อมสภาพรอ้ยละ 0.5 ต่อปีตลอดอายุการประมาณการ ซึง่หมายถงึปรมิาณการผลติ
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ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะลดลงในอตัราทีเ่ท่ากนั โดยในปีสุดทา้ยของการประมาณการ power output ของแผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ะอยู่ที่
รอ้ยละ 85 

แผงเซลลแ์สงอาทติยด์งักลา่วจดัซือ้จากบรษิทัเคยีวเซรา่ ซึง่ไดท้าํการวจิยั power output ของแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีผ่ลติเอง พบวา่
ในปีที ่23 ค่า output ของแผงเซลลม์กีารเสือ่มสภาพเพยีงรอ้ยละ 8.6 หรอืม ีoutput รอ้ยละ 91.4 เมือ่เทยีบกบั maximum output 
ซึง่ในปีที ่23 ของการดําเนินงานโรงไฟฟ้า power output ของแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ี ่SPC ประมาณการไวจ้ะอยู่ทีร่อ้ยละ 89.0 
ดงันัน้อตัราการเสือ่มสภาพทีก่าํหนดไวท้ีร่อ้ยละ 0.5 ต่อปีจงึมคีวามสมเหตุสมผล 

 ระยะเวลาในการ COD 

ผูบ้รหิาร SPC ประมาณการกําหนดเวลาในการ COD โครงการโรงไฟฟ้าแห่งที ่11 – 16 ประมาณเดอืนตุลาคม 2555 ซึง่ IFA มี
ความเหน็ว่า มคีวามเป็นไปได้ โดยอ้างองิจากระยะเวลาในการก่อสร้างจรงิของโครงการที่เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว 7 
โครงการ ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่การปรบัปรุงทีด่นิจนถงึ COD เป็นระยะเวลาประมาณ 6 - 7 เดอืน รวมทัง้จากรายงานของ MML ทีใ่ห้
ขอ้มลูวา่การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าน่าจะใชเ้วลาประมาณ 24 - 26 สปัดาห ์ 

มลูคา่ขายไฟฟ้าในแต่ละปี 

มลูค่าขายไฟฟ้าในแต่ละปี คํานวณจากอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า คณูกบัปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้า และคณูกบั Power Output 
(Output) ของแผงเซลลแ์สงอาทติยใ์นปีนัน้ๆ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิแสดงตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าการขายไฟฟ้าสาํหรบัปีที ่1 – 
5 ดงัตาราง 

มูลค่าขายไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้า  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ปรมิาณการผลติไฟฟ้าสงูสดุชว่ง Peak (กกิะวตัต-์ชัว่โมง) A 6.33 
ปรมิาณการผลติไฟฟ้าสงูสดุชว่ง Off-peak (กกิะวตัต-์ชัว่โมง) B 4.08 
อตัราคา่ไฟฟ้าฐานในชว่ง Peak (บาท) C 3.8548 3.9704 4.0896 4.2122 4.3386 
อตัราคา่ไฟฟ้าฐานในชว่ง Off-peak (บาท) D 2.0424 2.1037 2.1668 2.2318 2.2987 
Output ของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์(รอ้ยละ) E 100.0 99.5 99.0 98.5 98.0 
มลูคา่ขายไฟฟ้า (ลา้นบาท) (A x C) + (B x D) x E  32.73 33.55 34.38 35.23 36.11 

 (2)  รายไดจ้ากสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 

โรงไฟฟ้าทัง้หมด ไดร้บัส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าในอตัรา 8 บาท/กโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัเริม่ต้นซื้อขาย
ไฟฟ้า โดยทีป่รกึษาทางการเงนิแสดงตวัอยา่งการคาํนวณรายไดจ้ากสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้าสาํหรบัปีที ่1 – 5 ดงัตาราง 

รายได้จาก Adder ของแต่ละโรงไฟฟ้า  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ปรมิาณการผลติไฟฟ้าเฉลีย่ต่อปี (กกิะวตัต-์ชัว่โมง)* A 10.63 
สว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) (บาท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง) B 8.00 
Output ของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์(รอ้ยละ) C 100.0 99.5 99.0 98.5 98.0 
รายไดจ้าก Adder (ลา้นบาท) (A x B x C)  85.00 84.58 84.15 83.73 83.30 

หมายเหตุ: *รายไดจ้าก Adder จะคาํนวณจากปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมด โดยไมห่กัลบคา่ดาํเนินการของ กฟภ. ตามระเบยีบของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

(3)  รายไดจ้ากการขายคารบ์อนเครดติ (CERs) 

รายไดจ้าก CERs หมายถงึรายไดจ้ากการขายคารบ์อนเครดติ ซึง่คาํนวณจากปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก (Green House Gas: GHG) 
ทีส่ามารถลดลงไดจ้ากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง ทัง้น้ี ทางบรษิทัใหข้อ้มลูวา่โรงไฟฟ้าโครงการที ่11 – 16 อยูร่ะหวา่งรอ
ผลการตรวจสอบขัน้สุดทา้ยก่อนทีจ่ะสามารถขาย CERs ได ้โดยผูบ้รหิารคาดว่าโรงไฟฟ้าทัง้ 16 แห่งจะสามารถรบัรูร้ายไดจ้าก 
CERs พรอ้มกนัทุกแหง่ตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้ไป 

อน่ึง SPC ไดร้บัขอ้เสนอเบือ้งตน้ลงวนัที ่5 พฤศจกิายน 2553 จากบรษิทัขายสง่ดา้นพลงังานระหวา่งประเทศแหง่หน่ึงในประเทศ
องักฤษ รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิในวนัที่ 31 มกราคม 2555 โดยใหท้างเลอืกของผูซ้ื้อทีจ่ะรบัซื้อ CERs ที่ 8 ยูโรต่อตนั
คารบ์อนไดออกไซดต่์อปี หรอื ทีร่อ้ยละ 80 ของราคาตลาด เป็นระยะเวลา 7 ปี  
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 ทัง้น้ี ราคาตลาด Spot CERs ซึ่งอ้างองิจาก www.bluenext.eu ทีผ่่านมามรีาคาลดลงอย่างต่อเน่ือง จากประมาณ 18  
ยโูรต่อตนัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปีในชว่งตน้ปี 2551 ลงมาอยูท่ีป่ระมาณ 8 ยโูรต่อตนัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปีในช่วงปลายปี 2554 
และลดลงอกีอยา่งมนียัสาํคญัในชว่งเดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2555 มาอยูท่ีป่ระมาณ 4 – 5 ยโูรต่อตนัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปี  

 ทีป่รกึษาทางการเงนิคาดการณ์ตามหลกัความระมดัระวงัวา่โรงไฟฟ้าจะสามารถขายเริม่ขาย CERs ไดใ้นปีที ่2 ของการดาํเนิน
โครงการ โดยมรีาคาขายที ่3.30 ยโูรต่อตนัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปี หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 80 ของราคาตลาด Spot CERsเฉลีย่ในช่วง
เดอืนมกราคม – 27 กุมภาพนัธ ์2555 ซึง่เป็นระดบัราคาตลาดทีต่ํ่าสดุในชว่งทีผ่า่นมา 

ทีป่รกึษาทางการเงนิแสดงตวัอยา่งการคาํนวณรายไดจ้าก CERs สาํหรบัปีที ่1 – 5 ดงัตาราง 
รายได้จาก CERs ของแต่ละโรงไฟฟ้า  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ปรมิาณ GHG ทีส่ามารถลดลงไดจ้ากการดาํเนินงานโรงไฟฟ้า 
(ตนัคารบ์อนไดออกไซดต์่อปี)* 

A 5.67 

ราคาตลาดของ CERs** (บาท/ตนัคารบ์อนไดออกไซดต์่อปี) B 135 
Output ของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์(รอ้ยละ) C 100.0 99.5 99.0 98.5 98.0 
รายไดจ้าก CERs (ลา้นบาท) (A x B x C) - 0.75 0.75 0.74 0.74 

หมายเหตุ:    *  คาํนวณโดย SPC 
                ** ราคาขาย CERs อา้งองิจากราคา 3.30 ยโูรต่อตนัคารบ์อนไดออกไซด ์คณูอตัราแลกเปลีย่นที ่41.0075 บาทต่อยโูร (อา้งองิจากธนาคาร

แหง่ประเทศไทย ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555)  
 

สมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยของโรงไฟฟ้า ประมาณการโดยผูบ้รหิารของ SPC ดงัน้ี 
(1) ตน้ทุนการปฏบิตักิาร การบาํรุงรกัษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(OMM) ซึง่ดาํเนินงานโดย SPC 

ประกอบดว้ยค่าแรงงาน และดาํเนินงานอื่นๆ ตน้ทุนในสว่นน้ีเป็นสว่นที ่SPC เรยีกเกบ็จากโรงไฟฟ้าตามอตัราทีต่กลง
กนั 

(2) ตน้ทุนจา่ยใหห้น่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายต่อ กฟภ. รอ้ยละ 2 ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า และ ค่าใชจ้่ายสง่
เขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า อตัรา 0.01 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง โดยคาํนวณจากปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้นแต่ละปี 

(3) ตน้ทุนค่าอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้า หมายถงึตน้ทุนต่อปีทีป่ระมาณการขึน้เพือ่ใหอุ้ปกรณ์สามารถใช้
งานต่อเน่ืองไดต้ลอดอายุของโรงไฟฟ้า 

(4) ค่าประกนัภยั ซึ่งคุ้มครองความเสีย่งดา้นต่างๆทุกประเภททีอ่าจส่งผลต่อทรพัย์สนิและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการดําเนินการ
ภายในโรงไฟฟ้า คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่การลงทุนของโรงไฟฟ้า 

(5) ตน้ทุนอื่นๆ ไดแ้ก่คา่ตรวจวดัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในแต่ละปี คา่ธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆ 

สมมติฐานภาษีเงินได้ 

ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นไปตามสทิธปิระโยชน์ทีค่าดวา่โรงไฟฟ้าจะไดร้บัจาก BOI ดงัน้ี 

ปีที ่1 – 8 เทา่กบัรอ้ยละ 0 ของกาํไรก่อนหกัภาษ ี

ปีที ่9 – 13 เทา่กบัรอ้ยละ 15 ของกาํไรก่อนหกัภาษ ี

ปีที ่14 - 30 เทา่กบัรอ้ยละ 30 ของกาํไรก่อนหกัภาษ ี

สมมติฐานค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าเสือ่มราคา 

โรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 มมีลูค่าการลงทุนประมาณโครงการละ 630,000,000 บาท ยกเวน้โครงการโคราช 9 ซึง่มมีลูค่าการลงทุน
ประมาณ 640,000,000 บาท เน่ืองจากค่าทีด่นิมรีาคาสูงกว่าโครงการอื่นๆ โดยเงนิลงทุนในโครงการจะแบ่งออกเป็นค่าทีด่นิและ
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ คา่จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงานโรงไฟฟ้าและคา่ก่อสรา้ง ดงัตาราง 
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ประมาณการการลงทนุต่อโครงการ  
(ล้านบาท) 

โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 และ
ขอนแก่น 8 

โคราช 9* 

คา่จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์และคา่ก่อสรา้ง 575 575 
คา่ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ 55 65 

มลูค่าการลงทนุรวม 630 640 

ทัง้น้ี เงนิลงทุนในสว่นต่างๆมกีารตดัคา่เสือ่มราคาดงัน้ี (อา้งองิจากงบการเงนิของบรษิทั) 
เงนิลงทุนในแผงเซลลแ์สงอาทติย ์  ตดัคา่เสือ่มราคา 30 ปี 
เงนิลงทุนในอาคาร และโครงสรา้งอื่นๆ  ตดัคา่เสือ่มราคา 25 ปี 
เงนิลงทุนในวสัดุอุปกรณ์อื่นๆ   ตดัคา่เสือ่มราคา 20 ปี 
คา่ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ   ไมม่กีารตดัคา่เสือ่มราคา 

สมมติฐานเงินทุนหมนุเวียน 

วสัดุอุปกรณ์สาํหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าบางสว่นซึง่มมีลูค่าประมาณ 60 ลา้นบาท ไดร้บัเครดติเทอม 180 วนัจากผูจ้ดัจาํหน่าย ซึง่
ทาํใหบ้รษิทัสามารถชาํระคา่อุปกรณ์ดงักลา่วไดภ้ายหลงัจากการเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย ์  
กําหนดใหร้ะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่เท่ากบั 60 วนั ตามระยะเวลาที ่กฟภ.ชําระค่าไฟฟ้าใหก้บัโรงไฟฟ้า และระยะเวลาชําระหน้ีเฉลีย่
เทา่กบั 60 วนัตามเครดติเทอมทีไ่ดร้บัจากผูจ้ดัจาํหน่าย 

สมมติฐานต้นทุนทางการเงิน 

โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ยงัไมไ่ดร้บัขอ้เสนอดา้นสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารคาดการณ์วา่โครงสรา้ง
เงนิทุนทีค่าดวา่จะไดร้บัอนุมตัจิากสถาบนัการเงนิ น่าจะเป็นเช่นเดยีวกบัเงือ่นไขทีโ่รงไฟฟ้าโคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 โดยมี
สดัส่วนเงนิใหกู้ย้มืต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 75 ต่อ 25 กําหนดอตัราดอกเบีย้ในลกัษณะลอยตวั อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ 
THBFIX (Thai Baht Interest Rates Fixing) ระยะ 3 เดอืน + รอ้ยละ 1.8 และมรีะยะเวลาในการชาํระคนืเงนิกูย้มืภายใน 12 ปี 
ชาํระดอกเบีย้และเงนิตน้เป็นรายไตรมาส 

สมมติฐานอตัราส่วนลด 

อตัราสว่นลดทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดวา่โครงการจะสามารถทาํไดใ้นอนาคต คาํนวณจากตน้ทุนทาง
การเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: “WACC”) ตามสดัสว่นเงนิทุนของแต่ละโรงไฟฟ้า โดยมสีดัสว่น
เงนิกูย้มืต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบัรอ้ยละ 75 ต่อ 25 

ซึง่มรีายละเอยีดและตวัแปรทีใ่ชใ้นการคาํนวณดงัน้ี 

WACC = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke  

  โดยที ่
D/V  =  หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ / (สว่นของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ + สว่นของผูถ้อืหุน้) 
 = 75%   
E/V  =  สว่นของผูถ้อืหุน้ / (สว่นของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ + สว่นของผูถ้อืหุน้) 
 = 25% 
t  =  อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลตามสทิธปิระโยชน์ BOI 
Kd  =  ตน้ทุนของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ โดย Kd ทีใ่ชใ้นการคาํนวณอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้เงนิกู้

เฉลี่ยที่ผู้บริหารคาดว่าโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งได้รบั ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.61 (อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ THBFIX ระยะ 3 เดอืน ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 2.81 บวกกบั
รอ้ยละ 1.80) 

Ke  =  ตน้ทุนของสว่นของผูถ้อืหุน้ คาํนวณไดจ้าก Rf + Beta * (Rm - Rf) 
 = 10.22% 
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  โดยที ่  
Rf  =  อตัราผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลไทยอายุ

คงเหลอืสงูสุด 30 ปี ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555 ตามสมมตฐิานวา่บรษิทัจะยงัคงดาํเนินธุรกจิ
อยา่งต่อเน่ือง ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 4.09 ต่อปี 

  (ทีม่า: www.thaibma.or.th)    
Rm  =  อตัราผลตอบแทนเฉลีย่จากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ปี 2518 – วนัที ่21 

กุมภาพนัธ ์2555) เทา่กบัรอ้ยละ 17.42 ต่อปี   
Beta  =  อตัราส่วนความเสีย่งของการลงทุนในบรษิทั เมื่อเทยีบกบัความเสีย่งของตลาดโดยรวมอา้งองิ

จากค่าเฉลีย่ Beta ของ SPCG ยอ้นหลงั 1 ปี เพื่อใหไ้ดค้่า Beta ทีส่ะทอ้นภาพความเสีย่ง
สมัพนัธ์ไดใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิมากทีสุ่ด ซึ่งเท่ากบั 0.46 (ทีม่า: คํานวณโดยใชข้อ้มูลจาก 
SETSMART จนถงึวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555) 

จากสมมตฐิานอตัราสว่นลดขา้งตน้ สามารถคาํนวณคา่ WACC ไดด้งัน้ี: 

WACC = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke  

โดย WACC จะแปรผนัตามโครงสรา้งภาษขีองโรงไฟฟ้า ดงัตาราง 

ปี อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล WACC 
ปีที ่1 - 8 0% 6.01% 
ปีที ่9 - 13 15% 5.49% 

ปีที ่14 - 30 30% 4.98% 

ทัง้น้ีทีป่รกึษาทางการเงนิมไิดพ้จิารณาปรบัเพิม่อตัราส่วนลดดงักล่าวจากผลกระทบของสภาพคล่องทางการตลาด (Discount for 
lack of marketability) เน่ืองจากถอืวา่โครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 5 แหง่มสีภาพคล่องทางการตลาดผา่นทางบรษิทัแมห่รอื SPCG ซึง่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงนิสด (หน่วย: ลา้นบาท) 
โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 
ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 8* 

ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 - 30 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า - 32.73 33.55 34.38 35.23 1,302.56 
รายไดจ้าก Adder - 85.00 84.58 84.15 83.73 493.45 
รายไดจ้ากการขาย CERs - - 0.75 0.75 0.74 2.94 
รายไดร้วม - 117.74 118.88 119.28 119.71 1,798.94 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย - (37.92) (37.96) (38.17) (38.39) (1,039.36) 
กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี - 79.82 80.92 81.11 81.31 759.58 
หกั  ภาษเีงนิได ้ - - - - - (102.23) 
บวก คา่เสือ่มราคา - 20.53 20.53 20.53 20.53 492.87 
คา่ใชจ้า่ยลงทุน (630.00) - - - - - 
เงนิทุนหมนุเวยีน 60.00 (62.87) (0.26) (0.11) (0.11) (4.01) 
กระแสเงนิสดของกจิการ (570.00) 37.48 101.19 101.54 101.74 1,146.20 
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสด 314.94      

หมายเหตุ:  *ตารางแสดงประมาณการกระแสเงนิสดของโรงไฟฟ้าแต่ละแหง่ 
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โคราช 9 ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 - 30 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า - 32.73 33.55 34.38 35.23 1,302.56 
รายไดจ้าก Adder - 85.00 84.58 84.15 83.73 493.45 
รายไดจ้ากการขาย CERs - - 0.75 0.75 0.74 2.94 
รายไดร้วม - 117.74 118.88 119.28 119.71 1,798.94 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย - (37.92) (37.96) (38.17) (38.39) (1,039.36) 
กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี - 79.82 80.92 81.11 81.31 759.58 
หกั  ภาษเีงนิได ้ - - - - - (102.21) 
บวก คา่เสือ่มราคา - 20.53 20.53 20.53 20.53 492.87 
คา่ใชจ้า่ยลงทุน (640.00) - - - - - 
เงนิทุนหมนุเวยีน 60.00 (62.87) (0.26) (0.11) (0.11) (4.01) 
กระแสเงนิสดของกจิการ (580.00) 37.48 101.19 101.54 101.74 1,146.23 
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสด 282.34      

จากสมมตฐิานขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดป้ระเมนิความสมเหตุสมผลของมลูคา่การลงทุนในโครงการ โดยสรุปไดด้งัน้ี   

วิธีประเมิน วิธีการคาํนวณ 
โคราช 5 ขอนแก่น 3 

ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 
และขอนแก่น 8 

โคราช 9 

1. มลูคา่ปจัจบุนัเงนิสด   
(Net Present Value) 

NPV =  CF0 - CF1/(1+WACC)1 +          
            CF2/(1+WACC) 2   

            + ……. + CFn/(1+WACC) n 

314.94 ลา้นบาท 282.34 ลา้นบาท 

2. อตัราผลตอบแทนภายใน  
(Internal Rate of Return) 

IRR  =   (CFt / (1+IRR)t ) = 0 
 

12.07% 11.76% 

3. ระยะเวลาคนืทุน 
(Payback Period) 

PB  =   จาํนวนงวดก่อนคนืทุน + (กระแส
เงนิสดสว่นทีย่งัไมไ่ดค้นืทุน / 
กระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้ในปีทีค่นื
ทุน) 

6.23 ปี 6.33 ปี 

จากการประเมนิผลตอบแทนจากการลงทุนตามตารางขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็วา่โครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าแหง่ที ่
11 – 16 นัน้มคีวามเป็นไปไดภ้ายใตส้มมตฐิานทีร่ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ โดยการลงทุนจะสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูล้งทุน (มลูค่าปจัจุบนัเงนิสด 
หรอื NPV จากการลงทุนเป็นบวก) สาํหรบัโครงการโคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 8 ซึง่มมีลูค่าเงนิลงทุน
โครงการละประมาณ 630 ลา้นบาท จะม ีNPV โครงการละ 314.94 ลา้นบาท และสาํหรบัโครงการโคราช 9 ซึง่มมีลูค่าเงนิลงทุนสงูกว่า
โครงการอื่นๆ หรอืโครงการละประมาณ 640 ลา้นบาท จะม ีNPV ลดลงเลก็น้อยเท่ากบั 282.34 ลา้นบาท คดิเป็น NPV รวมจากการ
ลงทุนในโครงการที ่11 – 16 เป็นจาํนวนทัง้หมด 1,857.06 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีการลงทุนในโรงไฟฟ้าทัง้ 6 แหง่ดงักลา่วจะใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ทีร่อ้ยละ 11.76 – 12.07 ซึง่อยู่ในระดบัที่
สงูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิของโครงการ (WACC) หรอืสงูกวา่รอ้ยละ 6.01 โดยมรีะยะเวลาในการคนืทุนประมาณ 6.23 – 6.33 ปี 

3.2 การประเมินผลตอบแทนของการเข้าทาํรายการท่ีจะมีต่อ SPCG ในฐานะผูถ้ือหุ้นของโครงการลงทุน 

SPCG จะเขา้ถอืหุน้ใน SPKR5, SPKK3, SPKK4, SPKK5, SPKR9 และ SPKK8 ผา่นทาง SPC ซึง่เป็นบรษิทัย่อย คดิเป็นมลูคา่
เงนิลงทุนรวม 947,500,000 บาท โดยจะเขา้ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ในบรษิทัย่อยทัง้ 6 แหง่ดงักล่าว 
ซึง่ SPCG จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนดงักลา่วในรปูของเงนิปนัผลจา่ยทีจ่ะไดร้บัจากโรงไฟฟ้าแต่ละแหง่ผา่นทาง SPC  

โดยการอา้งองิจากสมมตฐิานประมาณการทางการเงนิขา้งตน้ทัง้หมด ทีป่รกึษาทางการเงนิไดท้าํการประเมนิผลตอบแทนที ่SPCG 
จะไดร้บัจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ในรปูของกระแสเงนิสดจากเงนิปนัผลรบั และประเมนิความสมเหตุสมผลของ
การลงทุนโดยประเมนิมลูค่าปจัจุบนัของเงนิปนัผลดงักล่าว หกัลบกบัมลูค่าเงนิลงทุนเริม่ตน้ของ SPCG ในแต่ละโครงการ โดยใชอ้ตัรา
สว่นลด (Discount rate) จากตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ (WACC) ของ SPCG เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลตอบแทนของการลงทุนจาก
ตน้ทุนจรงิในปจัจุบนัของบรษิทั 
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อน่ึง ประมาณการเงนิปนัผลจ่ายขา้งต้นจดัทําขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิผลตอบแทนของการเขา้ทํารายการที่จะมผีลต่อ 
SPCG จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในครัง้น้ี ภายใตล้กัษณะการประกอบธุรกจิ ภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปกตใินปจัจุบนั 
โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปจัจยัภายนอกอื่นๆ ที่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานของโครงการ รวมทัง้สถานการณ์ของบรษิทัมกีาร
เปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยสาํคญัจากสมมตฐิานดงักล่าวขา้งตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนทีป่ระเมนิไดต้ามวธิน้ีีจะเปลีย่นแปลงไปดว้ย
เช่นกนั และการประเมนิดงักล่าวไม่สามารถนําไปใชอ้า้งองินอกเหนือจากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ และมไิดเ้ป็นขอ้ผกูมดัว่า SPCG 
SPC หรอืกลุม่บรษิทัยอ่ยอื่นๆจะมกีารจา่ยเงนิปนัผลตามทีป่ระมาณการ  

ทัง้น้ี สมมตฐิานเพิม่เตมิทีใ่ชใ้นการประเมนิผลตอบแทนของ SPCG มดีงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานการจ่ายเงินปันผล 

กาํหนดใหก้ลุม่บรษิทัยอ่ยมนีโยบายในการจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 100 ของจาํนวนเงนิทีส่ามารถจา่ย
ได ้ภายหลงัจากการสํารองตามกฎหมาย และการปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารดํารงเงนิสดสํารอง รวมถงึหลกัเกณฑอ์ื่นๆในสญัญา
กูย้มืเงนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ในแต่ละปี 

ทัง้น้ี ในการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว โรงไฟฟ้าจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขหลกัของสญัญากูย้มืเงนิ (อา้งองิจากสญัญากูย้มืเงนิของ
โคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7) ดงัน้ี 

 DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ไมน้่อยกวา่ 1.2 เทา่ 
โดยที ่DSCR = รายรบัก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย / เงนิตน้ ดอกเบีย้จา่ย และภาระทางการเงนิอื่นๆที่
ตอ้งชาํระต่อผูใ้หกู้ย้มื 

 มกีารกนัเงนิสดสํารองสําหรบัการชําระเงนิต้นและดอกเบี้ยจ่ายสําหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวไม่น้อยกว่า 2 ไตรมาส ซึ่งจากการ
คํานวณจากการกูย้มืเงนิระยะยาวเตม็วงเงนิ โรงไฟฟ้าตอ้งมกีารกนัเงนิสดสาํรองเพื่อการน้ีเป็นจํานวนเงนิสงูสุดประมาณ 35 
ลา้นบาท ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิกาํหนดใหเ้งนิสดจาํนวนดงักลา่วถูกกนัสาํรองไวจ้นกระทัง่สิน้สุดระยะเวลาในการชาํระหน้ีเงนิ
กูย้มื และหลงัจากนัน้ใหโ้รงไฟฟ้ามกีารคงเงนิสดสาํรองขัน้ตํ่าจาํนวน 1 ลา้นบาทไวเ้พือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนสาํรองตามปกต ิ

 สมมติฐาน Terminal Value 

ทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาใชม้ลูค่าตามบญัช ี(Book Value) ทีเ่กดิขึน้ ณ สิน้ปีที ่30 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของการดาํเนินโครงการใน
ฐานะทีเ่ป็นตวัแทนของค่า Terminal Value โดยสนิทรพัยท์ีเ่หลอือยู่สว่นใหญ่จะเป็นเงนิสดทีค่งเหลอืจากการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละ
ปี รวมกบัมลูคา่ทีด่นิทีม่ไิดม้กีารตดัคา่เสือ่มราคา 

สมมติฐานอตัราส่วนลด 

อตัราสว่นลดทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดจากเงนิปนัผลทีค่าดวา่ SPCG จะไดร้บัจากบรษิทัย่อยทัง้ 6 แหง่ใน
อนาคต คาํนวณจากตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: “WACC”) ของ SPCG จากงบ
การเงนิรวมสาํหรบัปี สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2554 โดยคาํนึงถงึผลกระทบของโครงสรา้งทางการเงนิอื่นๆดงัต่อไปน้ี 

(1) เงนิเพิม่ทุนจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสําคญัแสดงสทิธต่ิอประชาชนทัว่ไป เมื่อวนัที่ 22 – 24 
กุมภาพนัธ ์2555 

(2) เงนิกูย้มืทีจ่ะเพิม่ขึน้จากการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 

(3) เงนิกู้ยมืในส่วนที่ยงัมไิด้เบกิใช้ ณ 31 ธนัวาคม 2554 ของโรงไฟฟ้าที่กําลงัอยู่ในระหว่างการพฒันา ได้แก่ โรงไฟฟ้า
ขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 โคราช 7 และโคราช 8 
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โดยมรีายละเอยีดการปรบัผลกระทบของโครงสรา้งทางการเงนิดงัต่อไปน้ี 

หน่วย: ล้านบาท หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
ฐานะการเงนิ ณ 31 ธ.ค.2554 2,948.78 568.51 
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

- 1,223.94 

เงนิกูย้มืในโครงการที ่11 - 16 2,842.50 - 
เงนิกูย้มืเพิม่เตมิสาํหรบัโครงการขอนแก่น 1 โคราช 
3 โคราช 4 โคราช 7 และโคราช 8 

2,407.00* - 

หลงัการปรบัปรงุ 8,198.28 1,792.45 

หมายเหตุ: *เงนิกูย้มืระยะยาวโดยรวมสาํหรบัโครงการขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 โคราช 7 และโคราช 8 มจีาํนวนทัง้สิน้ประมาณ 2,420.00 ลา้น
บาท อย่างไรก็ตาม ณ 31 ธนัวาคม 2554 โครงการขอนแก่น 1 มกีารเบกิใช้เงนิกู้ยมืแล้วจํานวน 13.00 ล้านบาท ดงันัน้จํานวนเงนิที่
โครงการทัง้ 5 ตอ้งกูย้มืเพิม่เตมิจงึเทา่กบั 2,407.00 ลา้นบาท 

WACC = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke  

  โดยที ่
D = หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยจากงบการเงนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2554 และคํานึงถงึผลกระทบของ

การปรบัปรุงโครงสรา้งทางการเงนิตามตารางขา้งตน้ 
 =  8,198.28 ลา้นบาท 
E = ส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2554 และคํานึงถึงผลกระทบของการ

ปรบัปรุงโครงสรา้งทางการเงนิตามตารางขา้งตน้ 
 = 1,792.45 ลา้นบาท 
D/V  =  หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ / (หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ + สว่นของผูถ้อืหุน้) 
 = 82.06%   
E/V  =  สว่นของผูถ้อืหุน้ / (ทีม่ภีาระดอกเบีย้ + สว่นของผูถ้อืหุน้) 

= 17.94% 
t  =  อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลรอ้ยละ 0 

หมายเหตุ: รายได้จากการเงนิปนัผลจ่ายดงักล่าวไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลตามประมวลรษัฎากร 
มาตรา 65 ทว ิ(10) จงึไมม่ผีลกระทบในเรือ่งตน้ทุนของหน้ีสนิหลงัหกัภาษ ีหรอืตน้ทุนของดอกเบี้ยจ่ายทีจ่ะลดลง
จากการประหยดัภาษตีามหลกัการคํานวณต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการเงนิจงึกําหนดให้
อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในการคาํนวณผลตอบแทนของ SPCG ทีจ่ะไดร้บัจากเงนิปนัผลรบัอยูท่ีร่อ้ยละ 0  

Kd  =  ตน้ทุนของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ Kd ทีใ่ชใ้นการคาํนวณอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉลีย่
ของ SPCG โดยเงนิกูส้่วนใหญ่เป็นเงนิกูใ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่เท่ากบั
รอ้ยละ 4.70 

Ke  =  ตน้ทุนของสว่นของผูถ้อืหุน้ คาํนวณไดจ้าก Rf + Beta * (Rm - Rf) 
 = 10.22% 

  โดยที ่  
Rf  =  อตัราผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลไทยอายุ

คงเหลอืสงูสุด 30 ปี ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555 ตามสมมตฐิานวา่บรษิทัจะยงัคงดาํเนินธุรกจิ
อยา่งต่อเน่ือง ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 4.09 ต่อปี 

  (ทีม่า: www.thaibma.or.th)    
Rm  =  อตัราผลตอบแทนเฉลีย่จากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ปี 2518 – วนัที ่21 

กุมภาพนัธ ์2555) เทา่กบัรอ้ยละ 17.42 ต่อปี   
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Beta  =  อตัราส่วนความเสีย่งของการลงทุนในบรษิทั เมื่อเทยีบกบัความเสีย่งของตลาดโดยรวมอา้งองิ
จากค่าเฉลีย่ Beta ของ SPCG ยอ้นหลงั 1 ปี เพื่อใหไ้ดค้่า Beta ทีส่ะทอ้นภาพความเสีย่ง
สมัพนัธ์ไดใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิมากทีสุ่ด ซึ่งเท่ากบั 0.46 (ทีม่า: คํานวณโดยใชข้อ้มูลจาก 
SETSMART จนถงึวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555) 

ทัง้น้ี จากสมมตฐิานอตัราสว่นลดขา้งตน้ สามารถคาํนวณคา่ WACC ไดด้งัน้ี: 

WACC = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke =  5.69% 

ทีป่รกึษาทางการเงนิทําการประมาณการเงนิปนัผลจ่ายในแต่ละปี และคาํนวณหามลูค่าปจัจุบนัของเงนิปนัผลดงักล่าวโดยใชอ้ตัรา
ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ของบรษิทั (WACC) เป็นอตัราสว่นลด ดงัน้ี (หน่วย: ลา้นบาท) 

โคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 และ
ขอนแก่น 8* 

ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 - 30 

DSCR (เทา่) n/a 3.23 1.68 1.68 1.67 ไมต่ํ่ากวา่ 1.20 
เงนิปนัผลจา่ยของโครงการ - 31.40 40.91 41.01 40.84 865.22 
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดจากเงนิปนัผลจา่ย SPC/SPCG 485.06      
เงนิลงทุนเริม่ตน้ของ SPC/SPCG  (157.50)      
มลูคา่ปจัจุบนัเงนิสดหลงัหกัมลูคา่เงนิลงทุน 327.56      

หมายเหตุ:  *ตารางแสดงประมาณการกระแสเงนิสดจากเงนิปนัผลจา่ยของโรงไฟฟ้าแต่ละแหง่ 
 
 
 

โคราช 9 ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 - 30 
DSCR (เทา่) n/a 3.18 1.66 1.65 1.65 ไมต่ํ่ากวา่ 1.20 
เงนิปนัผลจา่ยของโครงการ - 30.91 39.96 40.05 39.87 869.24 
มลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดจากเงนิปนัผลจา่ย SPC/SPCG 480.70      
เงนิลงทุนเริม่ตน้ของ SPC/SPCG (160.00)      
มลูคา่ปจัจุบนัเงนิสดหลงัหกัมลูคา่เงนิลงทุน 320.70      

จากตารางขา้งตน้ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็วา่การลงทุนของ SPCG ในโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ในสดัสว่นรอ้ยละ 
100 ของทุนจดทะเบยีนมคีวามสมเหตุสมผล การลงทุนโครงการโคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 8 จะทาํให ้
SPCG ไดร้บัเงนิปนัผลตลอดอายุโครงการเป็นจาํนวน 1,019.39 ลา้นบาทต่อโครงการ หรอืคดิเป็นมลูค่าปจัจุบนัเงนิสดภายหลงัจากหกั
ดว้ยเงนิลงทุนเริม่ตน้เท่ากบั 327.56 ลา้นบาทต่อโครงการ และสาํหรบัการลงทุนในโคราช 9 จะทาํให ้SPCG ไดร้บัเงนิปนัผลตลอดอายุ
โครงการเป็นจาํนวน 1,020.03 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูคา่ปจัจุบนัเงนิสดภายหลงัจากหกัดว้ยเงนิลงทุนเริม่ตน้เทา่กบั 320.70 ลา้นบาท 

อน่ึง ผูถ้อืหุน้ควรทราบว่าเงนิปนัผลทีก่ล่าวถงึในขา้งตน้ เป็นเงนิปนัผลทีค่าดวา่บรษิทัย่อยทีเ่ป็นผูด้ําเนินโครงการโรงไฟฟ้าจะจ่าย
ใหแ้ก่ SPC โดยที ่SPCG จะรบัรูร้ายไดจ้ากเงนิปนัผลดงักล่าวกต่็อเมื่อ SPC จ่ายเงนิปนัผลมาใหแ้ก่ SPCG ซึง่ปจัจุบนั SPC อาจ
จ่ายเงนิปนัผลต่อ SPCG ไดน้้อยกว่าทีป่ระมาณการไว ้เน่ืองจากยงัคงตอ้งการเงนิทุนในการพฒันาโรงไฟฟ้าใหค้รบ 34 แหง่ภายในปี 
2556 ตามแผนทีว่างไว ้อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็วา่การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 มคีวามเป็นไป
ไดใ้นการดาํเนินโครงการและสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้มคีวามสมเหตุสมผลในแงผ่ลตอบแทนที ่SPCG จะไดร้บัในระยะยาว 
 
 
 

4. สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

การทํารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นครัง้น้ี เป็นลงทุนในโครงการต่อเน่ืองของแผนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของ
บรษิทั โดยที่โครงการโคราช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 โคราช 9 และขอนแก่น 8 เป็นโครงการลําดบัที่ 11 – 16 จาก
แผนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทัง้หมด 34 แหง่ซึง่จะดาํเนินงานภายใตบ้รษิทัย่อยของ SPC โดยมเีป้าหมายเพือ่กา้วสูค่วามเป็นผูนํ้าในธุรกจิ
การผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย บรษิทัประสงคจ์ะทาํการลงทุนผา่น SPC เพือ่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 
ขา้งตน้ โดยมมีลูคา่เงนิลงทุนโครงการละประมาณ 630.00 – 640.00 ลา้นบาท คดิเป็นเงนิลงทุนในโครงการทัง้สิน้ไมเ่กนิ 3,790.00 ลา้น
บาท โดยบรษิทัจะลงทุนผา่นบรษิทัย่อยซึง่ดาํเนินโครงการดงักล่าว ไดแ้ก่ SPKR5, SPKK3, SPKK4, SPKK5, SPKR9 และ SPKK8 



ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั เอสพซีจี ีจาํกดั (มหาชน) 

หน้า 113/123 

 

ตามลําดบั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของบรษิทัย่อยแต่ละแห่ง โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งละ
ประมาณ 157.50 – 160.00 ลา้นบาท คดิเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทัง้หมดไมเ่กนิ 947.50 ลา้นบาท 

ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของราคาและเงือ่นไขในการทาํรายการ ทีป่รกึษาทางการเงนิทาํการประเมนิผลตอบแทนจากการ
ลงทุนโดยใชป้ระมาณการเงือ่นไขทางการเงนิเทยีบเคยีงกบัโครงการโคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 ซึง่เป็นโครงการทีพ่ฒันาล่าสุด และ
ตัง้อยู่บนหลกัความระมดัระวงั เช่น การประมาณการพลงังานไฟฟ้าที่คาดว่าผลติได้จากโรงไฟฟ้าทัง้ 6 แห่งเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณ
พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิของโครงการทีเ่ปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ การพจิารณาการปรบัเพิม่ขึน้ของคา่ไฟฟ้าใหล้ดลงจากค่าเฉลีย่
ทีเ่กดิขึน้ในอดตี เป็นตน้ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิทาํการประเมนิผลตอบแทนจากการลงทุนใน 2 ประเดน็ ไดแ้ก่  

(1) การประเมนิผลตอบแทนของโครงการเพื่อพจิารณาความคุม้ทุนของโครงการในภาพรวม โดยการคาํนวณมลูค่าปจัจุบนัเงนิสด 
(NPV) อตัราผลตอบแทนโครงการ (IRR) และระยะเวลาคนืทุน พบวา่การดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที ่11 – 16 ดงักล่าวมี
ความเป็นไปไดเ้น่ืองจากมมีลูค่าปจัจุบนัเงนิสด หรอื NPV ของแต่ละโครงการเป็นบวกประมาณ 282.34 – 314.94 ลา้นบาท ม ี
IRR ทีส่งูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ของแต่ละโครงการ โดยมรีะยะเวลาคนืทนุของแต่ละโครงการอยูใ่นชว่ง 6 - 7 ปี  

(2) การประเมนิผลตอบแทนทีจ่ะมต่ีอ SPCG ในฐานะผูถ้อืหุน้ของโครงการ โดยผลตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในรปูของเงนิปนัผลรบั
จากผลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยของ SPC ภายหลงัจากหกัภาระทางการเงนิต่างๆแลว้ พบว่าการที ่SPCG ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าโครงการที ่11 – 16 ผา่นทาง SPC มคีวามสมเหตุสมผล โดยมมีลูคา่ปจัจุบนัเงนิสดทีค่าํนวณจากเงนิสดรบัจากเงนิ
ปนัผลหลงัหกัมลูคา่เงนิลงทุนประมาณโครงการละ 320.70 – 327.56 ลา้นบาท 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัทีท่ีอ่อกรายงานฉบบัน้ี โครงการลงทุนดงักล่าวยงัมคีวามเสีย่งจากความไมแ่น่นอนเน่ืองจากกําลงัอยู่ในระหวา่ง
การเจรจาเงือ่นไขเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (Project Finance) ความเสีย่งจากความล่าชา้ในการก่อสรา้งเน่ืองจากบรษิทัมแีผนจะสรา้ง
โรงไฟฟ้าหลายแหง่ในเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และความเสีย่งจากผลกระทบในทางลบต่อ
การประมาณการผลตอบแทนทีอ่าจเกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และการทีโ่รงไฟฟ้าไมส่ามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดต้ามที่
ประมาณการไว ้ 

ทัง้น้ีหากบรษิทัสามารถควบคุมความเสีย่งสาํคญัตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็วา่การทาํรายการใน
ครัง้น้ีนอกจากมคีวามสมเหตุสมผลดา้นราคาและเงื่อนไขในการทํารายการแลว้ ยงัเป็นการเพิม่ขนาดธุรกจิของบรษิทั สรา้งรายไดใ้หแ้ก่
บรษิทัและสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ดงันัน้ผูถ้อืหุน้ควรลงมตอินุมติัการทาํรายการดงักล่าว โดยผูถ้อืหุน้ควรทาํการศกึษา
ขอ้มลูทัง้หมดทีป่รากฎในรายงานของทีป่รกึษาทางการเงนิก่อนการตดัสนิใจวา่จะพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ทาํรายการดงักล่าวหรอืไม ่
ซึง่ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั  

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็กรณีขา้งตน้ดว้ยความรอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้
ถอืหุน้เป็นสาํคญั 
 
       ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
 
          
 (นายวชิา โตมานะ) 
 กรรมการผูจ้ดัการสายงานวาณิชธนกจิ 

                                   ผูค้วบคุมการปฏบิตังิาน 
 
 
           

         (นายปรชัญา กุลวณิชพสิฐิ)               (นายสตเีวน คนิ-ไว โล) 
           ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร                                     กรรมการบรหิาร 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 
 

เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
 
6.1 ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 
 
1. นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย ์(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ) 
อาย ุ70 ปี อยูบ่า้นเลขที ่40/9 ถนนเทศบาลนิมติ-ใต ้ถนนประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 
ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครัง้น้ี 
 
2. ผศ.ดร.ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธุ ์(กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ) 
อาย ุ48 ปี อยูบ่า้นเลขที ่99/373 ซอยพฤกษชาต ิแขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ 
ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครัง้น้ี 
 

 
6.2 ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 

 
ขอ้ 11 บรษิัทอาจปิดงดรบัลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็ได้ โดย

ประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนักงานสาขาของบรษิทัทุกแห่งไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดงดรบั
ลงทะเบยีนการโอนหุน้ 

ขอ้ 26 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแลว้แต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุ้นรวมกนันับจํานวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด หรอืผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมหีุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่
จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้ง
ระบุเหตุผลในการที่ขอเรยีกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีน้ีคณะกรรมการจดัประชุมผู้ถอืหุ้นภายใน 1 
เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 27 ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุม สถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอื
เพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนั
ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้สาํนักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัอื่น
ทัว่ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 28 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้
หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะบยีนกาํหนด 

 หนังสอืมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกําหนด ณ ทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 29 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่ําหน่ายได้
ทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ 1 ชัว่โมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซึ่งเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้ง่หนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้
ถอืหุน้ไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานทีป่ระชุม ถา้ไม่มปีระธานกรรมการหรอืประธาน
กรรมการมไิดม้าเขา้ประชุม ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอื
ม ีแต่ไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชุมเป็นประธาน 

ขอ้ 30 ในการออกเสยีงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมเีสยีงหน่ึงเสยีง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

 (1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

       (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
       (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
       (ค) การทํา แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางส่วนที่สําคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกําไรขาดทุน
กนั 

       (ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
       (จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทัหรอืการออกหุน้กู ้
       (ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 
       (ช) การออกหุ้นเพื่อชําระหน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามที่กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทั

มหาชนจาํกดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2544 
ขอ้ 31 กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงัน้ี 
 (1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการดําเนินการของบรษิทัในรอบปีที่

ผา่นมา 
 (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา 
 (3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไรและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรอง 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทน 
 (6) กจิการอื่นๆ 

 
 
6.3 นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ (เอกสารรายงานประจาํปีหน้า 41) ซ่ึงเท่ากบัข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
6.4 ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน (เอกสารรายงานประจาํปีหน้า 38-44) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  
--------------------- 

 
เขียนท่ี    

Written at 

วนัที่            เดอืน           พ.ศ.         

Date Month Year 
 

(1)  ขา้พเจา้                                                             สัญชาติ   

      I/We                            Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี                         ถนน                                            ตาํบล/แขวง                                   

Reside at          Road                                                       Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต                                 จงัหวดั                                                  รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                            Province                                                     Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)  
      being a shareholder of SPCG Public Company Limited  

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                shares, and having the right to vote equal to                  votes as follows: 

   หุน้สามญั                               หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                     เสียง                        

  ordinary share        shares, having the right to vote equal to                votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ                                              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                  votes. 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

       Hereby appoint  

  (1)                             อาย ุ         ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                    
       age  years, reside at 

ถนน                          ตาํบล/แขวง                         อาํเภอ/เขต                             

Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  

จงัหวดั                       รหสัไปรษณีย ์                                          หรือ 

Province  Postal Code                                                              , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 

Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

Province  Postal Code   
 

หรือ    นายเกียรติชยั  พงษพ์าณิชย ์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
อาย ุ 69 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2555 
 or Mr. Kiatichai Pongpanich   Position Chairman of Audit committee and Independent Director  
age 69 years, resides at 40/9 Rama 9 Road, Khwaeng/Khet Huaykwang, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General 
Meeting of Shareholders for the Year 2012. 
 

 หรือ   ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    
อาย ุ48 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  99/373 ซอยพฤกษชาติ แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 

or   Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 48 years, resides at 
99/373 Soi Prueksachart, Khwaeng/Khet Sapansung, Bangkok.  The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2012. 
 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจาํปี 2555     ในวนัท่ี 10 เมษายน 2555   เวลา 10.00 น. 
for the Year 2012      on 10 April 2012     at 10.00 a.m. 
 

ณ หอ้งวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

at Wassana Room 6-7, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok or any adjournment at any 
date, time and place thereof. 
 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

       วาระที่ 1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2554 

 Agenda No. 1         Re: To acknowledge the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2011 
 

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

� วาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the Company's operational performance for year ending 31 December 2011 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที่ 3              พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the audited financial statements for the fiscal period ending 31 December 2011 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 

      วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2554 
Agenda No.4  Re: To consider and approve the suspension of dividend payment for operational results for the year 2011 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
         Agenda No. 5       Re: To consider and approve the appointment of new directors to replace those retiring by rotation 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
          Approve                Disapprove   Abstain 
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     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
        Vote for an individual nominee 

        นายชาญชยั กลุถาวรากร 

         Mr. Chanchai Kultavarakorn 

           เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
          Approve                Disapprove   Abstain 

        นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์

           Mr. Prasit Ounvorawong 

           เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
          Approve                Disapprove   Abstain 

        ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา 
           Dr. Art-ong Jumsai na Ayudhya 

           เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
          Approve                Disapprove   Abstain 

 
      วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2555 

        Agenda No. 6       Re: To consider and approve the remuneration for Directors, Audit Committee, and Remuneration 
Committee for the year 2012 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 และกาํหนดค่าตอบแทน 
         Agenda No. 7       Re: To consider and approve the appointment of auditors and auditor’s remuneration for the year 2012 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที่  8   พจิารณาอนุมัตกิารเข้าทํารายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ ซ่ึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการประเภทที่ 1 ตามประกาศ 
 คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่าย 
 ไปซ่ึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารของ 
 บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

        Agenda No. 8       Re: To consider and approve the entry into a transaction to acquire assets by the Company which according 
to which the transaction is a Class 1 transaction under the Notification of the Capital Market Supervisory 
Board ThorChor. 20/2551 Re: Rules on Significant Transactions Constituting Acquisition or Disposition of 
Assets and the Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Actions of 
a Listed Company on Acquisition or Disposition of Assets B.E. 2547 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

  วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 9  Re: To consider other matters, if any 
   

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a 
shareholder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
                         In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions 
in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote 
on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ได้
กระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(              ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(               ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
หมายเหตุ 

Remarks 

1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies 
for splitting votes. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy 
Form B. as attached. 



 

หน้า 120/123 

 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้                                                                                                      
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

ประจาํปี 2555     ในวนัท่ี 10 เมษายน 2555    เวลา 10.00 น. 
for the Year 2012     on 10 April 2012     at 10.00 a.m. 

 

ณ หอ้งวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

at Wassana Room 6-7, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay 
Kwang, Bangkok 
 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 
     

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                            

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                     

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร           

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 
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 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร           

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                            

       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain  
 

     วาระท่ี                                                          เร่ือง    เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
        Agenda No.          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

          Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 
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ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve          Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 
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แผนที่สถานที่ประชมุ - ห้องวาสนา 6-7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรงุเทพฯ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


