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สารจากประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
 ในปี 2554 ท่ีผ่านมา บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจหลงัคาเหล็กรีดลอน ไดเ้ขา้
ควบรวมกิจการกบับริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั (“SPC”) ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาโครงการโซล่าฟาร์ม จาํนวน 34 
โครงการๆละ 7.46 เมกะวตัต ์จาํนวนรวมกวา่ 240 เมกะวตัต ์มีมูลค่าการลงทุนกวา่ 24,000 ลา้นบาท 
 

ต่อมา บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) (“SPCG” หรือ 
“บริษทัฯ”) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นผูพ้ฒันาโครงการโซล่าฟาร์มเชิงพาณิชยแ์ห่งแรกในประเทศ
ไทย และในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 

SPCG เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ธุรกิจหลกัของ SPCG คือการเป็นผูน้าํในการพฒันาโซล่าฟาร์ม
เชิงพาณิชยแ์ห่งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานสะอาด 
ปราศจากมลภาวะ ไม่มีวนัหมด ลดภาวะโลกร้อน และสามารถขายหน่วยคาร์บอนเครดิตได ้พลงังานแสงอาทิตยถื์อเป็นอนาคต
ของพลงังานไทย 
 

SPC เป็นบริษทัย่อยของ SPCG เป็นผูน้าํในการพฒันาโครงการโซล่าฟาร์มเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 34 โครงการ โดยจดัตั้งบริษทัยอ่ยจาํนวน 34 บริษทั เพื่อการ
พฒันา 1 โครงการต่อ 1 บริษทั ซ่ึงบดัน้ี SPCG ไดพ้ฒันาโครงการโซล่าฟาร์มเสร็จแลว้ และไดเ้ร่ิมทาํการจาํหน่ายไฟฟ้าจาํนวน 5 
โครงการ ใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถึงส้ินปี 2554 ไดแ้ก่ 
 

1) บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั (“KR1”) เร่ิมจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 
2553 

2) บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั (“SN1”) เร่ิมจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 
2554 

3) บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั (“NP1”) เร่ิมจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 
25554 

4) บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั (“KR2”) เร่ิมจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ตั้งแต่วนัท่ี 13 กนัยายน 
2554 

5) บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั (“LO1”) เร่ิมจ่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 
  

ดงันั้น KR1 จึงเป็นโครงการท่ีทาํการจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ต็มปีในปี 2554 โครงการโซล่าฟาร์มของ 
SPCG ทุกโครงการ ไดรั้บการสนบัสนุนอตัราส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า จาํนวน 8 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตขายไดทุ้กโครงการ
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน SPC มีแผนท่ีจะทาํการพฒันาโครงการโซล่าฟาร์มให้แลว้เสร็จ
ทั้งหมด 34 โครงการภายในปี 2556 
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ความสาํเร็จของการพฒันาโครงการท่ีนบัไดว้า่เป็นหัวใจสาํคญั มาจาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของผูถื้อหุ้น SPC ไดรั้บ
ความไวว้างใจจากมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นกองทุนจากกระทรวงพลงังาน, International Finance Corporation 
(“IFC”) องคก์รทางการเงินภายใต ้World Bank Group บริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั 
(มหาชน) ในส่วนของสถาบนัการเงินท่ีใหส้นบัสนุนเงินกูร้ะยะยาวโดย SPC มีความเช่ือมัน่ แต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) เป็น Loan Lead Arranger โดยมีพนัธมิตรร่วม ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) และ IFC 

 
ในนามของคณะกรรมการ บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ขอขอบคุณผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ท่ีให้ความเช่ือมัน่

ไวว้างใจ และสนบัสนุนกิจการบริษทัฯ ดว้ยดีจนประสบความสําเร็จ และจะเป็นพลงัผลกัดนัให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน
ร่วมกนัฝ่าฟันภาวะวกิฤติทั้งปวงอยา่งไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคปัญหา เพ่ือเป้าหมายในการเป็นผูน้าํในการพฒันาโซล่าฟาร์มชั้นนาํท่ี
นาํช่ือเสียงมาสู่คนไทย และประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 

 

 
นางสาว วนัดี  กญุชรยาคง 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 4 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือนาย เกียรติชยั 
พงษ์พาณิชย ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์  พฤทธิพนัธ์ุ  เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยมี บริษทั บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีสาํคญั คือ ดูแลการดาํเนินการของบริษทัฯ อนัประกอบดว้ย
การสอบทานรายงานทางการเงิน และนโยบายบญัชีใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป การสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเส่ียงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ดูแลให้บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 10 คร้ัง โดยไดเ้ชิญผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และผูต้รวจ
สอบภายในเขา้ร่วมประชุมตามวาระท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2554 เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน กาํหนดแผนการตรวจสอบประจาํปีของผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณา
รายงานการตรวจสอบรายไตรมาสของผูต้รวจสอบภายใน และให้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหารนาํไปปรับปรุงแกเ้พ่ือให้การ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. สอบทานการปฏิบติัตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการปฏิบติัตามขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

4. พิจารณาคดัเลือกบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 
และพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณานาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

 
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสาํคญักบัการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงต่อเน่ือง เพ่ือให้
บริษทัฯ มีความมัน่คง มีการดาํเนินงานโดยมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ มีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง
เช่ือถือได ้รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส ธรร
มาภิบาลท่ีดี อนัเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นกัลงทุนทุกท่าน 
 
  
 
นาย เกียรติชยั พงษพ์าณิชย ์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ     
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กจิกรรมเพือ่สังคม (Corporate Social Responsibility) 
 

บริษทัฯ ถือว่าการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมนั้นถือเป็นส่วนสําคญั ดังนั้นบริษทัฯ จึงได้ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลัก
จริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวลอ้ม เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่ง
ย ัง่ยนื อีกทั้งไดใ้หก้ารสนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 ในปี 2554 บริษทัฯ ร่วมช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วมเม่ือปลายปีท่ีผ่านมา  และตั้งแต่ตน้ปีบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมใน
การใหค้วามรู้เก่ียวกบัพลงังานแสงอาทิตย ์ ดงัน้ี 

รายงานคณะผู้เยีย่มชมโครงการ โซล่า ฟาร์ม  

ตาํบลดอนชมพู อาํเภอโนนสูง  จังหวดันครราชสีมา 

ลาํดบั วนัที ่ หัวหน้าคณะ องค์กร จาํนวน 

1 6/2/2554 คุณวชัรพล วะนะสนธ์ิ PEA ENCOM INTERNATIONAL CO., LTD. 5 คน 
2 
 

9/2/2554 
 

คุณวมิล คิดชอบ กรมเศรฐกิจระหวา่งประเทศ  กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

52 คน 
 

3 19/2/2554 สส.สมชยั ฉตัรพฒันศิริ  พลงังานจงัหวดันครราชสีมา 200 คน 

4 3/3/2554 พท.ศุภกานต ์วงศพ์านิช กรมการพลงังานทหาร 12 คน 

5 13/3/2554 ศ.ดร.จุลละพงษ ์จุลละโพธิ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 11 คน 

6 16/3/2554 คุณธเนศ มหทัธนาลยั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 6 คน 

7 21/3/2554 ดร.ฐิติพร สงัขเ์พชร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8 คน 

8 25/4/2554 คุณพนูสวสัด์ิ ภู่ประเสริฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8 คน 

9 7/5/2554 ดร.กฤษณพงศ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 32 คน 

10 9/5/2554   สมาชิกสภาตาํบลด่านใน 40 คน 

11 17/5/2554 คุณอุมาพร มูลมณี ม.วไลยอลงกรณ์ 8 คน 

12 29/6/2554 - International Finance Corporation 7 คน 
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รายงานคณะผู้เยีย่มชมโครงการ โซล่า ฟาร์ม  

ตาํบลดอนชมพู อาํเภอโนนสูง  จังหวดันครราชสีมา 

ลาํดบั วนัที ่ หัวหน้าคณะ องค์กร จาํนวน 

13 30/6/2554 คุณณฐัวรรณ พานิชพนัธ ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 50 คน 

14 27/7/2554 ดร.ฐิติพร เลิศรัตนเ์ดชากลุ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 70 คน 

15 7/8/2554 - บ.ไทยบาบูชิ 8 คน 

16 18/8/2554 คุณนิติกร กรัยวเิชียร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 100 คน 

17 19/8/2554 คุณสุรศกัด์ิ ชาดีกรณ์ โรงเรียนโชคอาํนวยเยีย่มชมนคร 61 คน 

18 8/9/2554 นาวาเอกลิขิตเจริญ วฒันะโภคา โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 147 คน 

19 8/9/2554 คุณสาโรจน ์จอ้งสละ โรงเรียนโนนสูงศรีธานีอาํเภอโนนสูง 41 คน 

20 13/9/2554 คุณพรชยั อบต.บา้นคอ้ 70 คน 

21 15/9/2554 นางอริชา อินพิทกัษ ์ อบต.หนองหญา้ปลอ้ง จ.เลย 13 คน 

22 15/9/2554 คุณชาญชยั นกัลงทุน Stock Focus 48 คน 

23 18/9/2554   คณะสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 100 คน 

24 19/9/2554 คุณชนิตร ชาญชยัณรงค ์ Market Alternative Investment (mai) 3 คน 

25 10/10/2554   IRPC 13 คน 

26 19/10/2554 คุณเลอศกัด์ิ กาํอุทก บจก.ซิโนโทนดีลกัซ์-Densu ถ่ายภาพรายการ 15 คน 

27 26/10/2554 อาจารยฐิ์ติชญาน์ คณะอาจารย-์นกัศึกษามหาวทิยาลยั 36 คน 

28 1/11/2554   บ.ไทยสโตเรจแบตเตอร่ีจาํกดั (มหาชน) 13 คน 

29 7/12/2554 คุณฉนัทนา ศรีสุวรรณวรัิด TISCO BANK 7 คน 
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1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
 
ช่ือบริษัท    บริษทั  เอสพีซีจี  จาํกดั  (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ (1) ประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด 

(“SPC”) ในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ SPC ซ่ึง
ดาํเนินธุรกิจ ลงทุนและพฒันาโซล่าฟาร์ม ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซล่า
ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction” หรือ 
“EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบํารุงรักษา และการ
ประมวลผลโซล่าฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Operation” หรือ 
“OMM”) 

(2) ผลิต จดัจาํหน่ายและให้บริการติดตั้งแผ่นหลงัคาเหล็กเคลือบข้ึนลอน (Roll 
Forming Metal Sheet) รวมถึงวสัดุท่ีเก่ียวกบัหลงัคาและฝาผนงัอ่ืนๆ 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ 330/20 ซอย สุขมุวทิ 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110 

ทีต่ั้งสํานักงานสาขา เลขท่ี 8/88  หมู่ 12   ตาํบลราชาเทวะ  อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
ทีต่ั้งโรงงาน เลขท่ี 8  หมู่ 15   ตาํบลบางพลีใหญ่  อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
เลขทะเบียนบริษัท   0107548000137 
Home Page    www.spcg.co.th 
โทรศัพท์    02-712-9501-5 
โทรสาร    02-712-7383-4 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั   จาํนวน 840,000,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้   หุน้ละ 1 บาท 
ทุนชําระแล้ว   จาํนวนเงิน 500,000,000 บาท 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
    อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4,7   

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท  นายอาํพล  จาํนงคว์ฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4663 
    หรือ นางสาววรรญา  พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4387 
                                                               นายนริศ  เสาวรักษส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5369 
    บริษทั เอส. เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 
    อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 14  
    128/151 ถนนพญาไทแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
    โทรศพัท ์0-2217-6464 โทรสาร   0-2215-4772 
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2. ข้อมูลทางการเงิน 
 

งบกาํไรขาดทุนรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  (หน่วย : พนับาท) 

     2554 2553 
รายไดจ้ากการขาย            225,278.61         175,946.07  
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า            225,701.12                          -    
รายไดจ้ากการขายสินคา้พร้อมติดตั้ง            127,584.80         148,475.56  
รายไดร้วม            578,564.53         324,421.63  
กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ               13,981.85             1,845.17  
กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท)     
  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั -0.02 0.01 

   งบดุลรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม (หน่วย: พนับาท) 
 

     2554 2553 
สินทรัพยร์วม         5,201,199.56     1,397,319.93  
หน้ีสินรวม         4,045,080.97           51,333.39  
ส่วนของผูถื้อหุน้         1,156,118.59     1,345,986.53  
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้            500,000.00         500,000.00  
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “SPCG”) เดิมช่ือ บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั (มหาชน) (“STEEL”) 
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (“MAI”) ต่อมา ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของ STEEL คร้ังท่ี 2/2553 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 ไดอ้นุมติัการซ้ือหุ้นสามญัของ SPC จาํนวน 45,000,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 10.0 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ SPC ในราคาซ้ือหุ้นละ 10.0 บาท รวมเป็นราคาซ้ือหุ้น SPC 
ทั้งส้ิน 450,000,000.0 บาท ทั้ งน้ี STEEL ได้ชาํระค่าหุ้นดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ของ STEEL จาํนวน 
450,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท รวมมูลคา่ทั้งส้ิน 450,000,000.0 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้ของ SPC ท่ีตอบรับคาํเสนอ
ซ้ือหุ้นของ STEEL แทนการชาํระเป็นเงินซ่ึงรายการดังกล่าวถือเป็นการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างออ้มตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อมาจึงไดมี้การเปล่ียนช่ือบริษทัฯ เป็น บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ส่งผลให้บริษทัฯ 
ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทไดแ้ก่ ธุรกิจเหลก็ (ธุรกิจเดิมของ STEEL) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(ธุรกิจของ SPC) 

 
3.1 บริษัท เอสพซีีจี จํากดั (มหาชน) 

 
3.1.1 ประวตัคิวามเป็นมา  การเปลีย่นแปลง  และพฒันาการทีสํ่าคญั 

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) จาํกดั เดิมช่ือ บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 
สิงหาคม 2536 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2.0 ลา้นบาท โดยใชช่ื้อวา่ บริษทั ธิติพฒัน์ เซิร์ฟพอยท ์จาํกดั แรกเร่ิมมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือ
เป็นตวัแทนจาํหน่าย แผ่นหลงัคาเหล็กเคลือบข้ึนลอน โดยเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั ในวนัท่ี 8 ธันวาคม 
2537  ต่อมาในปี 2538 นายประสิทธ์ิ  อุ่นวรวงศ์  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ในขณะนั้น ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น
จากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และข้ึนดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ จากนั้นบริษทัฯ จึงขยายกิจการโดยการสร้างโรงงาน
ข้ึนรูปลอนหลงัคา และขยายประเภทของผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายมากข้ึนโดยมีการเพ่ิมการผลิตและจดัจาํหน่ายผนงั ฝ้า 
บานเกลด็ระบายอากาศ โครงหลงัคา และวสัดุประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงจากการปรับปรุงการบริหารกิจการใหม่ ตลอดจนมีการวางแผน
การตลาดท่ีดี จึงทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ภายใตก้ารบริหารงานของ นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ์ มีกาํไรตลอดมา และมี
การขยายตวัของธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

เน่ืองจากบริษทัฯ เลง็เห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และมีความเช่ือมัน่วา่การ
ควบรวมกบับริษทั SPC จะทาํให้ภาพรวมของบริษทัฯ มีความมัน่คง ย ัง่ยืน และเพ่ิมมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market 
Capitalization) ของบริษทัฯ ได ้ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี จะเป็นการกระจายลกัษณะ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงสร้างยึดแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงจะช่วยกระจายความเส่ียงของธุรกิจ
แผ่นหลงัคาเคลือบข้ึนลอนได ้ดงันั้น ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ STEEL คร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 6 ตุลาคม 2553  ณ บริษทั สตีล 
อินเตอร์เทค จาํกดั (มหาชน) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SPC ซ่ึงดาํเนินธุรกิจพฒันา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าํนวน 34 โครงการ ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร 
(“Engineering Procurement Construction” หรือ “EPC”) สําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์พฒันาโดย SPC และธุรกิจ
บริการดา้นการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ (“Operation, Maintenance and 
Monitoring” หรือ “OMM”)  แก่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์พฒันาโดยบริษทั SPC และในอนาคต บริษทัฯ มีแผนจะ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้ EPC ของ SPC ดว้ย โดยในวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SPC จาํนวน 
45,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท ในราคาซ้ือหุน้ละ 10.0 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งส้ิน 450,000,000.0 บาท 
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โดยบริษทัฯ ชาํระค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.0 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นของบริษทัฯ ทั้งส้ิน 450,000,000.0 บาท เพ่ือตอบแทนให้กบัผูถื้อ
หุน้ของ SPC  ท่ีตอบรับคาํเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัฯ  โดยนาํหุน้ท่ีถือใน SPC มาชาํระเป็นค่าหุน้แทนการชาํระดว้ยเงิน ซ่ึงรายการ
ดงักล่าวจดัเป็นการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม (Reverse Takeover) ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และส่งผลใหอ้าํนาจการควบคุมบริษทัฯ เปล่ียนไป โดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ไดแ้ก่ นางสาววนัดี กุญชรยาคง นางประคอง กุญชร
ยาคง นายสมศกัด์ิ กุญชรยาคง นางสาวสมปอง กุญชรยาคง นางกนกพร กุญชรยาคง นายชาญชยั กุลถาวรากร นายเควิน จีราด 
พาเนล และนายจิราคม ปทุมานนท ์(รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่”) 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2554 ไดมี้มติให้
ดาํเนินการจดัตั้ง บริษทั สตีล โซลูชัน่ จาํกดั (“สตีล โซลูชัน่”) ดว้ยทุนจดทะเบียน 10,000,000.0 บาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนใน
อนาคตท่ีจะโอนยา้ยธุรกิจเหลก็เดิมของ STEEL ไปไวท่ี้ สตีล โซลูชัน่ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น 
(Holding Company) และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในคร้ังเดียวกนันั้น ไดมี้มติจดัตั้งบริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จาํกดั (“SPE”) ดว้ยทุนจดทะเบียน 10,000,000.0 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
แบบครบวงจร (EPC) และธุรกิจบริการดา้นการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
(OMM) โดยบริษทัฯ มีแผนท่ีจะใช้ SPE ในการรับงาน EPC และ OMM จากลูกค้านอกกลุ่มบริษทัฯ ต่อมา ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 ไดมี้มติให้เปล่ียนแปลงช่ือ บริษทั สตีล โซลูชัน่ 
จาํกดั เป็นช่ือ บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จาํกดั (“SSR”) ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียน SPE และ SSR แลว้เสร็จใน
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2554 และ วนัท่ี 5 กนัยายน 2554 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในเดือนตุลาคม 2554  บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการโอนยา้ย
ธุรกิจเหลก็ไปไวท่ี้ SSR แลว้ 

 
3.1.2 การเปลีย่นแปลง และพฒันาการทีสํ่าคญั  

6 สิงหาคม 2536 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในนาม “บริษทั ธิติพฒัน์ เซิร์ฟพอยท ์จาํกดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 2.0 
ลา้นบาท จาํนวนหุน้ 20,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท มีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 
331-332 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ 29 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

8 ธนัวาคม 2537 เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั 
28 พฤษภาคม 2538 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 2.0 ลา้นบาท เป็น 2.4 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวยีน 
15 กนัยายน 2538 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 2.4 ลา้นบาทเป็น 5.6 ลา้นบาท โดยมี นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์

นายเทพศกัด์ิ อุ่นปิติพงษา และนายณชั หวงัมหาพร เขา้ซ้ือและถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นร้อย
ละ 38.4 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยการเพ่ิมทุนดงักล่าว มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน  

10 พฤศจิกายน 2538 จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ “ROLLFORM” ซ่ึงยงัคงใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้สาํหรับ
แผน่เหลก็เคลือบข้ึนลอนของบริษทัฯ จนถึงปัจจุบนั 

6 มิถุนายน 2540 นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์นายเทพศกัด์ิ อุ่นปิติพงษา นายณชั หวงัมหาพร และนางเกษมศรี 
วรรณโรจน์ เขา้ซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม โดยรวมกนัมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 
72.3 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

27 ตุลาคม 2542 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 5.6 ลา้นบาทเป็น 20.5 ลา้นบาท  เพื่อลงทุนในเคร่ืองจกัรและ
สร้างโรงงานข้ึนรูปลอนหลงัคา 
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29 ตุลาคม 2542 ก่อตั้ง บริษทั สตีล อินเตอร์คอน จาํกดั (“สตีล อินเตอร์คอน”) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจให้บริการ
ติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบข้ึนลอนท่ีบริษทัฯ ผลิตและจดัจาํหน่าย  มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้น
บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท  โดยบริษทัฯ ลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 30.0  คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 0.3 ลา้นบาท  การก่อตั้ง สตีล อินเตอร์
คอน น้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือแยกธุรกิจบริการติดตั้งออกจากธุรกิจการขาย ทาํใหก้ารหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ถูกหักในส่วนของการบริการติดตั้งท่ีดาํเนินการโดย สตีล อินเตอร์คอน 
เท่านั้น 

13 กนัยายน 2544 ยา้ยสาํนกังานใหญ่และโรงงานผลิตมาท่ีท่ีตั้งปัจจุบนั คือเลขท่ี 8  หมู่ 15  ซอยก่ิงแกว้ 11  
ตาํบลบางพลีใหญ่  อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  

31 สิงหาคม 2547 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 20.5 ลา้นบาทเป็น 35.0 ลา้นบาท  โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
145,000 หุ้น เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  ในราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 100.0 บาท  เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

30 กนัยายน 2547 ขายเงินลงทุนของ สตีล อินเตอร์คอน ตามมูลค่าทางบญัชี ในราคาหุ้นละ 208.0 บาท รวม
มูลค่า 624,000.0 บาท ให้กับนายณัช หวงัมหาพร ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือรอการเลิก
กิจการ และโอนโครงการท่ี สตีล อินเตอร์คอน รับเหมาติดตั้งทั้งหมดมาท่ีบริษทัฯ  โดย
ไม่มีการทาํธุรกิจร่วมกนัอีกต่อไป  ทั้งน้ี การปรับโครงสร้างบริษทัมีวตัถุประสงคห์ลกั
เพื่อลดความซบัซอ้นในการจดัทาํงบการเงินรวม ลดค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบงบการเงิน 
รวมทั้งเพ่ิมความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน 

11 กมุภาพนัธ์ 2548 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในเร่ือง “Manufacture of Metal Sheet for 
Construction”  จาก BVQI (Thailand) Ltd. 

16 มีนาคม 2548 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นหุ้นละ 1.0 
บาท  

6 พฤษภาคม 2548  เพ่ิมทุนจาก 35.0 ลา้นบาทเป็น 50.0 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนต่อประชาชนจาํนวน 15 ลา้นหุ้น และนาํหุ้นสามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามหนงัสืออนุมติัเลขท่ี บจ. 897/2548 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 
และบริษทัฯ ไดท้าํการซ้ือขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2548 

22 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯ ไดล้งทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตแผ่นหลงัคาเหล็กเคลือบข้ึนลอนรูปแบบลอน
สูง (High-rib) (V-750BL) กาํลงัการผลิต 3,400.0 ตนัต่อปี หรือประมาณ 600,000.0 ตาราง
เมตรต่อปี และเคร่ืองจกัรผลิตแปเหลก็กลา้กาํลงัสูงรูปตวั C และ Z กาํลงัการผลิต 2,000.0 
ตนัต่อปี ทั้งน้ีปลายไตรมาส 4 ปี 2549 บริษทัฯ ไดข้ยายพ้ืนท่ีโรงงาน ส่งผลให้มีพ้ืนท่ีเก็บ
สินคา้สําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน และสามารถรองรับการขยายตวัของยอดขายของบริษทัฯ ใน
อนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการลงทุนดงักล่าว รวมมูลค่าเป็น 4.0 ลา้นบาท 

5 เมษายน 2550 บริษทัฯ ไดข้ยายพ้ืนท่ีโรงงาน ซ่ึงแลว้เสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2550 ทาํให้มีพ้ืนท่ีเก็บ
สินคา้สําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน และสามารถรองรับการขยายตวัของยอดขายของบริษทัฯ ใน
อนาคตได ้ นอกจากน้ีในไตรมาส 3 ของปี 2550 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมผลิตแผ่นหลงัคาเหล็ก
เคลือบข้ึนลอน รูปแบบลอนสูง (High rib) (V-750BL)  และในไตรมาส 3 ของปี 2550 
บริษทัฯ ไดส้ร้างสาํนกังานแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีติดกบับริเวณของโรงงานปัจจุบนั ทาํ
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ให้มีพ้ืนท่ีในการจดัวางสินคา้สําเร็จรูปไดเ้พ่ิมข้ึน โดยส่วนสํานักงานซ่ึงเดิมอยู่บริเวณ
เดียวกบัโรงงานจะถูกยา้ยมาอยู่ในส่วนของสํานักงานใหม่ โดยการลงทุนดงักล่าว รวม
มูลค่าเป็น 2.0 ลา้นบาท  

1 กมุภาพนัธ์ 2551 ปี 2550 บริษทัฯ ไดส้ร้างสํานักงานแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีติดกบับริเวณของโรงงาน
ปัจจุบนั  และเร่ิมเปิดใชเ้ม่ือตน้เดือนมกราคม 2551 ส่งผลให้มีพ้ืนท่ีในโรงงานมากข้ึน  
อีกทั้งเป็นการรองรับการขยายงานในอนาคต  

เมษายน 2552 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดัหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ท่ีมีราคาถูกลงเพ่ือรองรับกบัภาวะตลาดท่ีหดตวัลง
จากผลกระทบของวกิฤติเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี 2551 

28 มีนาคม 2553 บริษทัฯ ทาํการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50.0 ลา้นบาทเป็น 500.0 ลา้นบาท เพื่อใชช้าํระ
เป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ SPC จากผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 45 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท โดยบริษทัฯ ชาํระค่าตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ 
SPC โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ของ บริษทัฯ จาํนวน 450 ลา้นหุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.0 บาท หรือคิดเป็นอตัราแลกหุ้นเท่ากบั 1 หุ้น SPC ต่อ 10 หุ้นใหม่ของบริษทัฯ ซ่ึง
รายการดังกล่าวจัดเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Reverse 
Takeover) ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2554 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 500.0 ลา้นบาท เป็น 
515.0 ลา้นบาท โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

11 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบับริษทั พีอีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั เพ่ือศึกษาโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนดา้นการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์รวมถึงธุรกิจ EPC และ OMM 

19 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) เป็น Mandated Lead Arranger โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยจ์าํนวน 34 
โครงการ มูลค่าการลงทุนประมาณ 21,000.0 ลา้นบาท 

3 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 9/2554 มีมติก่อตั้ง บริษทั สตีล โซลูชัน่ จาํกดั ทุนจด
ทะเบียน 10.0 ลา้นบาท เพ่ือแยกธุรกิจเหล็กซ่ึงเป็นธุรกิจเดิมของบริษทัออกจาก SPCG 
และ ก่อตั้ง บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (“SPE”) ทุนจดทะเบียน 10.0 ลา้น
บาท เพ่ือใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และพฒันาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์อยา่งไรก็ดี SPE ยงัมิไดมี้การดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ต่อยา่งใด 

14 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 10/2554 มีมติยกเลิกสัญญาจองซ้ือหุ้นท่ีจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจาํกดั โดยบริษทัฯ มีแผนท่ีจะออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชน
โดยทัว่ไปในอนาคต 

16 มิถุนายน 2554 บริษทัฯไดมี้การเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
4 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 13/2554 มีมติใหเ้ปล่ียนช่ือ บริษทั สตีล โซลูชัน่ จาํกดั ซ่ึง

ขณะนั้ นยงัมิได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ งให้เป็น บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จํากัด 
(“SSR”) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจของ SSR และบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการโอน
ธุรกิจเหลก็ไปยงั SSR แลว้ในเดือนตุลาคม 2554 
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6 กนัยายน 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2554 มีมติออกหุ้นเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 340.0 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 60.0 ลา้นหุน้เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชน และท่ีเหลือ
อีกจาํนวน 280.0 ลา้นบาทเพ่ือรองรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายให้กบัผูถื้อ
หุน้เดิมและประชาชนจาํนวนรวม 280.0 ลา้นหน่วย โดยบริษทัฯ จะใชทุ้นดงักล่าวร่วมกบั
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ สําหรับการพฒันาโครงการ โคราช 3 
โคราช 4 โคราช 7 โคราช 8 และโครงการอ่ืนของบริษทัฯ ต่อไป 

30 มกราคม 2555 บริษทัฯ ไดร่้วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจกบั บริษทั เอนเนเกต จาํกดั และ บริษทั ไทย
ไอจิเดนกิ จาํกดั เพ่ือศึกษาการลงทุนร่วมกนัในประเทศไทย (Joint Venture) ในกิจการ
ประกอบระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูง เช่น ตูส้วิทช์ตดัตอนระบบไฟฟ้าแรงดนัสูง (High 
Voltage under 33kV) ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า(Main Distribution Boards: MDBs) สาํหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และโครงการอ่ืนๆ รวมถึงร่วมกันศึกษาและ
พฒันาโครงการดา้น Smart Technology ทั้งน้ี บนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว ไม่มีผลบงัคบัใช้
ตามกฎหมาย การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว มีเพ่ือใหบ้ริษทัฯ และผูร่้วมลงนาม
ไดร่้วมกนัศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการขา้งตน้เท่านั้น 
 

3.2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จํากดั  
 

3.2.1 ประวตัคิวามเป็นมา  การเปลีย่นแปลง  และพฒันาการทีสํ่าคญั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั (“SPC”) จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10.0 

ลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนั ดาํเนินธุรกิจพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 34 โครงการ ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction” หรือ “EPC”) สาํหรับโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์พฒันาโดย SPC และธุรกิจบริการด้านการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์(“Operation, Maintenance and Monitoring” หรือ “OMM”)  แก่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์พฒันาโดย 
SPC ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนั SPC ใหบ้ริการ EPC และ OMM เฉพาะแก่บริษทัในกลุ่มเท่านั้น 

 SPC ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 โดย SPC ไดรั้บสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดว้ยระบบแผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์ขนาดประมาณ 6.0 เมกะวตัตจ์าํนวน 34 ฉบบั รวมกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าทั้งส้ินประมาณ 
200.0 เมกะวตัต ์ และไดด้าํเนินการขอขายไฟฟ้าเขา้ระบบสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน ตามประกาศการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2551 เร่ือง การกาํหนดราคาส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังาน ในฐานะท่ี 
SPC เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท่ีผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ใน
อตัรา 8.0 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยไม่ตอ้งมีการวางเงินคํ้าประกนั 
ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 SPC มีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 5 โครงการ ไดแ้ก่ บริษทั โซ
ล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั บริษทั โซล่า 
เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั และ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั ซ่ึงเปิดดาํเนินการในเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 
วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2554 วนัท่ี 22 เมษายน 2554 วนัท่ี 13 กนัยายน 2554 และ วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 ตามลาํดบั  

ณ ปัจจุบนั SPC ถือหุน้ร้อยละ 51.1 ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 51.0 ในบริษทั โซล่า 
เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกัด และ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกัด ถือหุ้นร้อยละ 56.0 ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 2) จาํกดั และ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 70.0 ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จาํกดั  ถือ
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หุน้ร้อยละ 60.0 ใน บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 7) จาํกดั และถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในบริษทัในเครือท่ีเหลืออีก 25 บริษทั นอกจากน้ี บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) 
จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) 
จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั และ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จาํกดั ไดรั้บการสนบัสนุนการลงทุน และรับ
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนจาก BOI แลว้ และ SPC อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการจดัหาวงเงินกูจ้ากสถาบนัทางการเงินเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในลงทุนก่อสร้างและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส่์วนท่ีเหลือใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดเวลาท่ีมีต่อการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคภายในปี  2556 

 
3.2.2 การเปลีย่นแปลง และพฒันาการทีสํ่าคญั 

20 สิงหาคม 2539 SPC จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เลขท่ี (2)3539/2539 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 10,000,000.0 บาท  จาํนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.0 บาท  
สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 38 ซอยสาลีนิมิตร  ถนนสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ คลองเตย 
กทม. 

15 พฤษภาคม 2552 SPC ไดรั้บสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวตัต ์จาํนวน 1 ฉบบั จาก กฟภ. โดยภายหลงั
การได้มาซ่ึงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับน้ี SPC ได้ดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยภ์ายใต ้บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั โดยมีรายละเอียดตาม ส่วนท่ี 2 
ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

18 มิถุนายน 2552 SPC ไดรั้บสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวตัต ์อีก 1 ฉบบั จาก กฟภ. โดยภายหลงัการ
ได้มาซ่ึงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับน้ี SPC ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยภ์ายใต ้บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั โดยมีรายละเอียดตาม ส่วนท่ี 
2 ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

19 มิถุนายน 2552 SPC ไดรั้บสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวตัต ์อีก 1 ฉบบั จาก กฟภ. โดยภายหลงัการ
ได้มาซ่ึงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับน้ี SPC ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยภ์ายใต ้บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั โดยมีรายละเอียดตาม ส่วนท่ี 
2 ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

27 กรกฎาคม 2552  นายสมศกัด์ิ กญุชรยาคง นางประคอง กุญชรยาคง และนางกนกพร    กุญชรยาคง เขา้
ถือหุน้ของ SPC ร้อยละ 99.6% ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

  SPC ไดรั้บสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวตัต ์อีก 1 ฉบบั จาก กฟภ. โดยภายหลงั
การได้มาซ่ึงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับน้ี SPC ได้ดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยภ์ายใต ้บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั โดยมีรายละเอียดตาม ส่วนท่ี 2 
ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

28 กรกฎาคม 2552 SPC ไดรั้บสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวตัต ์อีก 1 ฉบบั จาก กฟภ. โดยภายหลงัการ
ได้มาซ่ึงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับน้ี SPC ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยภ์ายใต ้บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จาํกดั โดยมีรายละเอียดตาม ส่วนท่ี 
2 ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

29 กรกฎาคม 2552 SPC ไดรั้บสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวตัต ์อีก 1 ฉบบั จาก กฟภ. โดยภายหลงัการ
ได้มาซ่ึงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับน้ี SPC ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
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แสงอาทิตยภ์ายใต ้บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั โดยมีรายละเอียดตาม ส่วนท่ี 2 ขอ้ 
5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

19 สิงหาคม 2552 ยา้ยสํานักงานใหญ่ไปยงัเลขท่ี 946/7 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กทม.  

28 กนัยายน 2552 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000.0 บาท เป็น 250,000,000.0 บาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีนางสาววนัดี  กญุชรยาคงถือหุน้
ใหญ่ร้อยละ 50.8 ของหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด และนายสมศกัด์ิ กุญชรยาคง นาง
ประคองกุญชรยาคง และนางกนกพร  กุญชรยาคง รวมกนัถือหุ้นร้อยละ 14.4 ของหุ้นท่ี
ออกและชาํระแลว้ทั้งหมด   

19 พฤศจิกายน 2552  ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนกบัมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (“EFE”) เพื่อให้ EFE 
เขา้มาลงทุนกบั SPC โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของสัญญาร่วมทุนดงักล่าวไวใ้น 
ส่วนท่ี 2 ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) อนุมติัเงินกูใ้นรูปแบบ Project Financingให้กบั
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง บริษทั   โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) 
จาํกดั ถือเป็นโครงการแรกภายใตก้ารพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง 
SPC 

25 พฤศจิกายน 2552 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั ไดรั้บ
บตัรส่งเสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดตาม ส่วนท่ี 
2 ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

9 ธนัวาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2552 ของ SPC มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
250,000,000.0 บาท เป็น 350,000,000.0 บาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีนางสาววนัดี  กุญชรยาคง ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 39.3  
และกลุ่มกญุชรยาคงถือหุน้ร้อยละ 27.5  ไดแ้ก่นายสมศกัด์ิ กญุชรยาคง นางประคอง กญุชร
ยาคง นางสาวสมปอง กญุชรยาคง และนางกนกพร  กญุชรยาคง   

11 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการ SPC มีมติอนุมติัการดาํเนินการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม
ผา่นบริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั (มหาชน)  

3 มกราคม 2553 SPC ได้รับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวตัต์ จาํนวน 25 ฉบบั จาก กฟภ. โดยมี
รายละเอียดตาม ส่วนท่ี 2 ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

11 มีนาคม 2553 SPC ไดรั้บสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ขนาด 6 เมกะวตัต์ จาํนวน 3 ฉบับ จาก กฟภ. โดยมี
รายละเอียดตาม ส่วนท่ี 2 ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

21 เมษายน 2553 ดาํเนินการในเชิงพาณิชยโ์ครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ครงการแรกภายใตก้ารพฒันา
โครงการของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั เช่ือมโยงสายส่งและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โครงการดงักล่าว ถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
โครงการแรกและเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

7 มิถุนายน 2553 ร่วมลงนามในขอ้ตกลงกรอบการลงทุนกบั บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ (International 
Finance Corporate หรือ IFC) เพื่อเปิดโอกาสให ้IFC ไดเ้ขา้มาเป็นผูร่้วมทุน  

5 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการ SPC มีมติอนุมติัการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 2 
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โครงการ ไดแ้ก่โครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั ตั้งอยู่ท่ี ต. บา้น
ถ่อน อ.สวา่งแดนดิน จ. สกลนคร และโครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) 
จาํกดั  ตั้งอยูท่ี่ ต. มหาชยั อ.ปลาปาก จ. นครพนม 

7 มิถุนายน 2553 ร่วมลงนามในขอ้ตกลงกรอบการลงทุนกบั บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ (International 
Finance Corporate หรือ IFC) เพื่อเปิดโอกาสให้ IFC ไดเ้ขา้มาเป็นผูร่้วมทุน โดยขอ้ตกลง
ดงักล่าวมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม ส่วนท่ี 2 ขอ้ 5.4 รายละเอียดท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

29 กรกรฎาคม 2553 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2553 ของ SPC มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
350,000,000.0 บาท เป็น 450,000,000.0 บาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในโครงการ
ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีนางสาววนัดี  กุญชรยาคงถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 58.5  
และกลุ่มกญุชรยาคงถือหุน้ร้อยละ 9.1  ไดแ้ก่นายสมศกัด์ิ กุญชรยาคง นางประคอง กุญชร
ยาคง นางสาวสมปอง กญุชรยาคง และนางกนกพร  กญุชรยาคง   

3 กนัยายน 2553 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกัด 
ไดรั้บบตัรส่งเสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

1 ตุลาคม 2553 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกัด 
ไดรั้บบตัรส่งเสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

9 กมุภาพนัธ์ 2554  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั 
และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั ไดรั้บบตัรส่งเสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

  ดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ครงการท่ีสองภายใต้
การพฒันาโครงการของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั โดยเช่ือมโยงสายส่ง
และจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

18 มีนาคม 2554  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัคาํขอรับหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
และ การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม (Reverse Takeover) ของบริษทั โซ
ล่า เพาเวอร์ จาํกดั ผา่นบริษทัฯ 

  พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของศูนยก์ารเรียนรู้โซล่า ฟาร์ม (Solar Farm Education 
Center) ของ SPC เพ่ือให้เป็นศูนยเ์ผยแพร่และอบรมเร่ืองโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
และพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยแ์ก่นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ ตั้งอยูท่ี่ ต.
ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ. นครราชสีมา 

1  เมษายน 2554 วนัแรกท่ีนําหุ้นเพ่ิมทุนจํานวน 450,000,000 หุ้นของบริษัทสตีล อินเตอร์เทค จํากัด 
(มหาชน) เข้าซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากความสําเร็จของการเข้าจดทะบียนใน
หลกัทรัพยท์างออ้มของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ผา่นบริษทัฯ 

22 เมษายน 2554 ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ครงการท่ีสามภายใตก้าร
พฒันาโครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั โดยเช่ือมโยงสายส่งและ
จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

26 เมษายน 2554 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จาํกัด 
ไดรั้บบตัรส่งเสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

22 กรกฎาคม 2554 ร่วมลงนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกัด และ 
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บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั กบับริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จาํกดั 
4 สิงหาคม 2554 ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนในบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกัด บริษัท โซล่า 

เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั กบับริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี  โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

13 กนัยายน 2554 ดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โครงการท่ีส่ีภายใตก้าร
พฒันาโครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกัด โดยเช่ือมโยงสายส่งและ
จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

15 กนัยายน 2554 ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ครงการท่ีห้าภายใตก้าร
พฒันาโครงการของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั โดยเช่ือมโยงสายส่งและจาํหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
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3.3 ภาพรวมของการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 162,500,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 60.00(5) 
อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้าง 
คาดวา่จะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

ภายในปี 2555 
(ธุรกิจโรงไฟฟ้า) 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 60.00(5) 

รับโอนท่ีดินแลว้ 
คาดวา่จะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

ภายในปี 2555 
(ธุรกิจโรงไฟฟ้า) 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 162,500,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 60.00(5) 

อยูร่ะหวา่งการรอโอนท่ีดิน 
คาดวา่จะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

ภายในปี 2555 
(ธุรกิจโรงไฟฟ้า) 

 
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อืน่ๆ 
อกี 24 บริษทั 

(ธุรกิจโรงไฟฟ้า)  

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 100.00 
ยงัมิไดเ้ร่ิมดาํเนินการ 

คาดวา่จะมีการเพ่ิมทุนภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ได้
ขายหุ้นควบใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(ธุรกิจโรงไฟฟ้า) 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 70.00(4) 

อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้าง 
คาดวา่จะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยภ์ายในปี 2555 

(ธุรกิจโรงไฟฟ้า) 
 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 189,000,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 56.00(3) 

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

(ธุรกิจโรงไฟฟ้า) 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 189,000,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 56.00 (3) 

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
วนัท่ี 13 กนัยายน 2554 

(ธุรกิจโรงไฟฟ้า) 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 280,000,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 51.07 (1) 

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
วนัท่ี 21 เมษายน 2553 

(ธุรกิจโรงไฟฟ้า)  

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 189,000,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 51.00(2) 

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
9 กุมภาพนัธ์ 2554 
(ธุรกิจโรงไฟฟ้า)  

บริษทั เอสพซีีจี จํากดั (มหาชน)  

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท 

บริษทัฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100.00 
(ธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้า) 

บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

บริษทัฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100.00 
(ธุรกิจเหล็ก) 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 

(ธุรกิจ EPC และ OMM) 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 189,000,000 บาท 

เป็นการลงทุนของ SPC ร้อยละ 51.00(2) 

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
22 เมษายน 2554 
(ธุรกิจโรงไฟฟ้า) 
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หมายเหตุ:  (1)  ผูล้งทุนในส่วนท่ีเหลือของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั ประกอบดว้ย 
   - International Finance Corporation ร้อยละ 19.64 
   -  บจ. ไทยฟ้า เพาเวอร์ ร้อยละ 15.00 
   -  มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 14.29 
  (2)  ผูล้งทุนในส่วนท่ีเหลือของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั และ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั ประกอบดว้ย 
   -  บจ. ไทยฟ้า เพาเวอร์ ร้อยละ 30.00 
   -  มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 10.00 
   -  International Finance Corporation ร้อยละ 9.00 
  (3)  ผูล้งทุนในส่วนท่ีเหลือของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั และ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั ประกอบดว้ย 
   - บจ. ไทยฟ้า เพาเวอร์ ร้อยละ 44.00 
  (4)  ผูล้งทุนในส่วนท่ีเหลือของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จาํกดั ประกอบดว้ย 
   - บจ. ไทยฟ้า เพาเวอร์ ร้อยละ 30.00 
  (5)  ผูล้งทุนในส่วนท่ีเหลือของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) และ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั ประกอบดว้ย 
   - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง ร้อยละ 40.00 

 
นอกจากบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีบริษทัยอ่ยของ SPC อีกจาํนวน 24 บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิม

ดาํเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ดงัน้ี 

ลําดับ 
  

ช่ือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
  

ที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  

ทุน 
จดทะเบียน 

การลงทุนของ 
SPC ณ 
ปัจจุบัน 

สัญญา 
ลงวันที่ 

COD 
 ตามสัญญา 

จังหวัด 

1 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จาํกดั นครราชสีมา       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
2 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จาํกดั นครราชสีมา       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
3 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จาํกดั นครราชสีมา       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
4 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น2) จาํกดั ขอนแก่น       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
5 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น3) จาํกดั ขอนแก่น       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
6 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น4) จาํกดั ขอนแก่น       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
7 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น5) จาํกดั ขอนแก่น       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
8 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น6) จาํกดั ขอนแก่น       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
9 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น7) จาํกดั ขอนแก่น       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

10 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น8) จาํกดั ขอนแก่น       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
11 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น9) จาํกดั ขอนแก่น       100,000  99.97% 11 มี.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
12 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น10) จาํกดั ขอนแก่น       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
13 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย2) จาํกดั เลย       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
14 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม2) จาํกดั นครพนม       100,000  99.97% 11 มี.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
15 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม3) จาํกดั นครพนม       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
16 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย1์) จาํกดั บุรีรัมย ์       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
17 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย2์) จาํกดั บุรีรัมย ์       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
18 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย3์) จาํกดั บุรีรัมย ์       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
19 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร2) จาํกดั สกลนคร       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
20 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์1) จาํกดั สุรินทร์       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
21 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์2) จาํกดั สุรินทร์       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
22 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์3) จาํกดั สุรินทร์       100,000  99.97% 11 มี.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
23 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย1) จาํกดั หนองคาย       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
24 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี1) จาํกดั อุดรธานี       100,000  99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

หมายเหตุ: COD  = Commercial Operation Date  (วนัท่ีเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ) 
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ในส่วนของโครงการท่ีบริษทัฯ ยงัมิไดด้าํเนินการ บริษทัฯ มีแผนท่ีจะหาผูร่้วมทุนหรือบริษทัฯ อาจลงทุนร้อยละ 100.0 
เองในบางโครงการ หากบริษทัฯ เห็นวา่เหมาะสม 
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รายได้หลกัของบริษัทฯ 
บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัมาจาก 2 ธุรกิจ อนัไดแ้ก่ รายไดจ้ากธุรกิจเหล็ก และรายไดจ้ากธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์โดยแบ่งแหล่งรายไดต้ามประเภทธุรกิจไดด้งัต่อไปน้ี 
1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ 

1.1 รายไดจ้ากธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
1.2 รายไดจ้ากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร 
1.3 รายได้จากธุรกิจบริการด้านการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์
2. รายไดจ้ากธุรกิจเหลก็ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 

2.1 รายไดจ้ากการขาย 
2.2 รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 
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3.4 โครงสร้างรายได้ 
 
ณ ปัจจุบนั โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 
1. รายไดจ้ากธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ 

1.1 รายไดจ้ากธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
1.2 รายไดจ้ากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร 
1.3 รายได้จากธุรกิจบริการด้านการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์
2. รายไดจ้ากธุรกิจเหลก็ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 

2.1 รายไดจ้ากการขาย 
2.2 รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ2554 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม*** งบการเงินรวม** 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี    
31 ธ.ค. 2551 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธ.ค. 2552 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี   
31 ธ.ค.  2553 

รอบปี ส้ินสุด วันท่ี 
31 ธ.ค. 2553 

รอบปี ส้ินสุด วันท่ี 
31 ธ.ค. 2554 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ* 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ* 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ* 

ธุรกิจเหล็ก           
1. รายไดจ้ากการขาย 223.2 61.4 148.3 50.2 145.1 45.9 - - 138.24 23.58 

- แผน่เหล็กเคลือบข้ึนลอน – ชนิดไม่เคลือบสี 112.5 50.4 62.7 42.3 65.6 45.2 - -  0 
- แผน่เหล็กเคลือบข้ึนลอน – ชนิดเคลือบสี 44.6 20.0 25.3 17.1 30.6 21.1  - -  0 
- ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 66.15 29.6 60.3 40.7 48.9 33.7 - -  0 

2. รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 136.9 37.7 144.8 49.0 166.3 52.6 - - 127.58.0 21.76 
3. รายไดอ่ื้น 3.2 0.9 2.6 0.9 4.8 1.5 - - 7.72 1.32 

รวมรายได้ธุรกิจเหล็ก 363.3 100.0 295.7 100.0 316.2 100.0 - - 273.54 46.66        

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์           

1. รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า SPC ยงัไม่ไดมี้การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผา่นบริษทัฯ 29.46 36.9 87.04 14.84 

2. รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder)       52.81 59.1 225.70 38.5 

3. รายไดจ้ากการให้บริการ       1.55 2.8 - - 

4. รายไดอ่ื้น        1.2  0 

รวมรายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์       83.82 100.0 312.74 53.34 

รวมรายได้ทั้งหมด 363.3 100.0 295.7 100.0 316.2 100.0 83.82 100.0 586.28 100.0 

หมายเหตุ  * ร้อยละของรายไดร้วม 
 ** งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 นั้น รวมรายไดจ้ากธุรกิจเหล็กสําหรับระยะเวลาตั้งแต่ SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่าน

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 อยา่งไรก็ดี ในงบการเงินดงักล่าวไม่ไดร้วมผลการดาํเนินงานของธุรกิจเหล็กสําหรับวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 – 31 มีนาคม 2554 เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประเมินผลกระทบวา่จาํนวนดงักล่าวไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ 

 *** งบการเงินรวมสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบ เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC ทั้ งน้ีการเปิดเผยงบการเงิน
ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั หรือการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม (Reverse Takeover) 

 
 
 
 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 23 

 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงบริษทัฯ ดาํเนินการผ่าน SPC สาํหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

โครงสร้างรายได้ 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี    
31 ธ.ค. 2551 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธ.ค. 2552 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี   
31 ธ.ค.  2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธ.ค.  2554 

 มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

 ธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์        
รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า - - - - 20.3 38.4 87.3 27.5 

   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จาํกดั** - - - - 20.3 100.0 28.7 9.0 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร1) 

จาํกดั** - - - - - - 23.9 7.5 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม1) 

จาํกดั** - - - - - - 17.6 5.6 

   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั** - - - - - - 8.9 2.8 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั*** - - - - - - 7.7 2.6 

รายไดส่้วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) - - - - 52.8 72.2 225.7 71.2 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) 

จาํกดั*** - - - - 52.8 100.0 74.4 23.5 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร1) 

จาํกดั*** - - - - - - 62.1 19.6 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม1) 

จาํกดั*** - - - - - - 46.1 14.5 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) 

จาํกดั*** - - - - - - 23.2 7.3 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั*** - - - - - - 19.7 6.3 
รวมรายไดจ้ากธุรกิจลงทุนและพฒันา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ - - - - 73.1 85.7 312.7 98.7\ 
รายไดจ้ากการขายแผงพลงังาน

แสงอาทิตย ์ - - - - 9.1 10.7 - - 

รวมรายได้จากการขาย - - - - 82.3 96.5 312.7 98.70 

รายได้จากการให้บริการ - - 8.6 98.5 1.6 1.9 - - 

 รายได้อื่น* - - 0.1 1.5 1.4 1.6 4.2 1.3 

 รวมรายได้ - - 8.7 100.0 85.3 100.0 316.9 100.0 

งบ
กา

รเงิ
นเ

ฉพ
าะ

กิจ
กา

ร*
**

* 

รายไดจ้ากธุรกิจบริการดา้นวิศวกรรม
จดัหา และก่อสร้างแบบครบวงจร 
(Engineering Procurement 
Construction: EPC) - - 62.4 - 267.9 - 603.2 - 

รายไดจ้ากธุรกิจบริการดา้นปฏิบติัการ 
และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์(Operation, 
Maintenance and Monitoring: 
OMM) - - - - 5.9 - 27.9 - 

หมายเหตุ  * รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการขายเงินลงทุน และ รายไดอ่ื้นๆ 
** คิดเป็นร้อยละของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า 
*** คิดเป็นร้อยละของรายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
**** การให้บริการ EPC และ OMM เป็นการให้บริการภายในกลุ่ม SPC เท่านั้น ดงันั้น รายไดจ้าก EPC และ OMM จึงไม่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

3.5 โครงสร้างรายได้ของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 24 

3.6 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 
 
ปัจจุบนับริษทัฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจเหล็ก และธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนสาํหรับทั้ง 2 ประเภทดงัน้ี 
3.6.1 ธุรกจิลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

SPC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ประกอบดว้ยทีมงานผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์
โดยมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี  

(1) พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ของบริษทัในเครือจาํนวน 34 โครงการ ให้แลว้เสร็จภายในปี 2556 
รวมทั้งยงัอาจจะรับพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่เอกชนรายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศในอนาคต 

(2) เป็นผูน้ําในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร (Engineering 
Procurement Construction: EPC) 

(3) เป็นผูน้ําในการให้บริการด้านการปฏิบัติการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์(Operation, Maintenance and Monitoring)  

(4) มุ่งเน้นให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนทั่วไป เก่ียวกับเร่ืองพลงังานแสงอาทิตยแ์ละผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยดาํเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพลงังานสะอาด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มบนพ้ืนท่ีกว่า 1,000 ตาราง
เมตรท่ีจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงในศูนยก์ารเรียนรู้ประกอบดว้ยนิทรรศการแสดงความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพลงังานแสงอาทิตย ์ห้อง
อบรมแก่นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป และส่วนชมโครงการ 

3.6.2 ธุรกจิเหลก็ 
ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานมานานกวา่ 16 ปี บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายเพื่อการเป็นหน่ึงในผูน้าํทางดา้นการ

ผลิต จดัจาํหน่ายและให้บริการติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีภายใตน้โยบายคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัฯ ไดมี้
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด บริษทัฯ มีเป้าหมายทาง
ธุรกิจเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดสําหรับวสัดุมุงหลงัคาเป็นหลกั โดยผูบ้ริหารคาดว่าจะสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด
ดงักล่าวจากร้อยละ 3 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 7 ภายในปี 2555 โดยใชก้ลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) มุ่งเนน้การเพ่ิมสายผลิตภณัฑท่ี์ส่งเสริมกบัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือส่งเสริมความแข็งแกร่ง
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทั เช่น โครงยดึแผง และ หลงัคาแผงโซล่า (Solar Rooftop) เป็นตน้ 

(2) พฒันารูปแบบการนําเสนอสินคา้ของบริษทัฯ จากการขายผลิตภณัฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียว 
(Product Selling) เป็นการนาํเสนอเป็นกลุ่มของผลิตภณัฑใ์ชร่้วมกนัในงานโครงการเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Concept 
Selling) เช่นการสร้างโรงรถโดยมีโครงเป็นเหลก็แปกาํลงัสูงและใชห้ลงัคาเหลก็ข้ึนลอนเป็นหลงัคา เป็นตน้ เพ่ือใหบ้ริการลูกคา้
แบบ One-stop service ซ่ึงจะเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(3) ขยายฐานลูกคา้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ญ่ีปุ่นท่ีเร่ิมเปิดกวา้งยอมรับการใชเ้หล็กมาตรฐานออสเตรเลียมากข้ึน 
โดยนาํเสนอรูปลอนท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมญ่ีปุ่น 

(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยา่งต่อเน่ืองตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 และเพ่ิมทกัษะในการ
ทาํงานของพนกังานโดยจดัให้มีการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน และจดัสภาพแวดลอ้มภายในให้มี
ความปลอดภยัและเอ้ือต่อการทาํงาน 

(5) มุ่งเนน้กลุ่มของงานราชการ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัให้ใชต้รา  มอก. ในกลางปี 2552 ท่ีผ่านมา เป็น
การเพ่ิมศกัยภาพของผลิตภณัฑบ์ริษทัฯ ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในวงกวา้งมากข้ึน อีกทั้งเป็นการขยายฐานลูกคา้ใหม่ๆ ใน
อนาคต 
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4. ปัจจัยความเส่ียง 
 
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีธุรกิจหลกั 2 ดา้น คือ 

4.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงบริษทัฯ ดาํเนินการภายใต ้SPC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยสามารถ
แบ่งการดาํเนินธุรกิจไดเ้ป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

4.1.1 ธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
4.1.2 ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร 
4.1.3 ธุรกิจบริการดา้นการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

4.2 ธุรกิจเหลก็ 
 

4.1 ความเส่ียงจากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

4.1.1 ความเส่ียงจากธุรกจิลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

(1) ความเส่ียงจากปัจจยัทีจ่ะก่อให้เกดิความล่าช้าของโครงการในอนาคต 

เน่ืองจาก SPC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีธุรกิจหลกัคือการลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาํนวน 34 ฉบบั สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์34 โครงการ ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการท่ี
เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ โครงการท่ีพร้อมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์เหลือเพียงรอการอนุมติัจาก กฟภ . โครงการท่ีอยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง และโครงการท่ียงัมิไดเ้ร่ิมดาํเนินการ ซ่ึงหากเกิดความล่าชา้ของโครงการท่ียงัไม่เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
อาจส่งผลกระทบใหโ้รงไฟฟ้าเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ม่ทนัตามกาํหนดระยะเวลาตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าได ้ซ่ึงจะส่งผลให้
บริษทัฯ ขาดรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าสาํหรับโครงการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ามกาํหนด ปัจจยัความ
เส่ียงท่ีอาจส่งผลทาํใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการในอนาคตอาจมีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเส่ียงจากการจดัหาเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 SPC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีแหล่งเงินทุน
ท่ีแน่นอนและเพียงพอแลว้ 9 โครงการ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโคราช 1 
สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2  และ เลย 1 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์อยู่ระหว่างการดาํเนินการก่อสร้าง 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ
ขอนแก่น 1 และโคราช 3 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้รับโอนท่ีดินแล้ว และอยู่ระหว่างรอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโคราช 4 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์รอรับโอนท่ีดิน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโคราช 7 

ในการน้ี บริษทัฯ และ SPC มีโครงการท่ีจะพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) อีกจาํนวน 25 โครงการ 
โดยบริษทัฯ และ SPC จะเพ่ิมกาํลงัการผลิตติดตั้งของแต่ละโครงการจากเดิมประมาณ 6.0 เมกะวตัตเ์ป็นประมาณ 7.5 เมกะวตัต ์
ซ่ึงอาจจะตอ้งใชเ้งินลงทุนเพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ 630.0 – 670.0 ลา้นบาทต่อโครงการ เป็น 690.0 – 700.0 ลา้นบาทต่อ
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โครงการ โดยเงินลงทุนดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัตน้ทุนในการพฒันาโครงการ เช่น ราคาค่าแผงพลงังานแสงอาทิตย ์
ราคาค่าเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ค่าแรงงาน และค่าท่ีดิน เป็นตน้ โดย SPC จะถือหุ้นในแต่ละโครงการประมาณร้อยละ 51.0 – 
100.0 ในการน้ีบริษทัฯ และ SPC จึงไดต้ระหนกัถึงการจดัหาแหล่งเงินทุนในการพฒันาโครงการดงักล่าว ซ่ึงจะมีทั้งในส่วนของ
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน การหาผูร่้วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ และจากกระแสเงิน
สดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ SPC ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ และ SPC อาจไดรั้บความเส่ียงหากไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้
ตามระยะเวลาการใชเ้งินท่ีกาํหนด และอาจจะส่งผลใหโ้ครงการล่าชา้หรือหยดุชะงกัได ้

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพ่ือเป็นตวัแทนบริษทัฯ ในการจดัหาแหล่งเงินกูส้ําหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เหลือทุกโครงการ รวมทั้งมีนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจในโครงการ
ของบริษทัฯ อาทิเช่น บรรษทัการเงินระหวา่งประเทศ (“International Finance Corporation” หรือ “IFC”) มูลนิธิส่งเสริมการ
ลงทุนดา้นอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน (“EFE”) และ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (“RATCH”) 
เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะมีมาตรการอ่ืนๆ ในการจดัหาแหล่งเงินทุน เช่น การเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ โดยการออกหุ้น
เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) และการเสนอขายต่อผูถื้อ
หุน้เดิม (Rights Offering) เป็นตน้ 

ในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาและความเหมาะสม เน่ืองจากในการจดัหาแหล่งเงินทุน
โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ อาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อราคา
หุ้น (Price Dilution) และสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุม (Control Dilution) เป็นตน้ บริษทัฯ จึงจะนาํเร่ืองการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนบริษทัฯ ดังกล่าวนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดใน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

(ข) ความเส่ียงจากการพึง่พาผู้ผลติแผงพลงังานแสงอาทติย์ และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าเพยีงรายเดยีว 

เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ต่ละโครงการของ SPC มีการสั่งซ้ือแผงพลงังานแสงอาทิตยจ์าก 
Kyocera Asia Pacific Pte., Ltd. (“Kyocera”) เพียงรายเดียว และสั่งซ้ือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (“Inverter”) จาก SMA Solar 
Technology AG (“SMA”) เพียงรายเดียว โดย SPC ไดท้าํสัญญาซ้ือขายระยะยาวกบัผูผ้ลิตและจาํหน่ายทั้ง 2 บริษทัเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงหาก Kyocera และ SMA หยดุดาํเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นแต่
ละโครงการท่ีเหลือ 

อยา่งไรก็ดี Kyocera เป็นผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผงพลงังานแสงอาทิตยร์ายใหญ่รายหน่ึง และประกอบธุรกิจ
น้ีมายาวนาน และมีผลประกอบการท่ีเขม้แข็ง ทาํให้โอกาสท่ี Kyocera จะหยดุดาํเนินการหรือประสบปัญหานั้น มีความเป็นไป
ไดน้้อยมาก Kyocera จึงถือว่าเป็นพนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งของ SPC อย่างไรก็ดี SPC ไดรั้บการติดต่อจากผูผ้ลิตแผงพลงังาน
แสงอาทิตยห์ลายราย ดงันั้น หาก Kyocera ไม่สามารถผลิตและจาํหน่ายแผงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบั SPC ไดต้ามเวลาท่ี
กาํหนด SPC จึงเช่ือวา่ SPC จะจดัหาแผงพลงังานแสงอาทิตยจ์ากผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้ 

รวมถึง SMA ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย Inverter รายใหญ่ซ่ึงประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลประกอบการ
เขม้แขง็ และเคยไดรั้บรางวลัต่างๆ จากทัว่โลกมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2543 ดงันั้น โอกาสท่ี SMA จะหยดุดาํเนินการหรือประสบ
ปัญหานั้นมีความเป็นไปไดน้อ้ยมาก จึงถือวา่ SMA เป็นพนัธมิตรทางการคา้ท่ีเขม้แขง็ของ SPC 

 

 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 27 

(ค) ความเส่ียงจากการจดัหาทีด่นิสําหรับโครงการในอนาคต 

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าแต่ละฉบบัจะกาํหนดตาํแหน่งของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยว์า่จะอยูบ่ริเวณใด ซ่ึงหาก SPC ไม่
สามารถหาพ้ืนท่ีท่ีสามารถสร้างโรงไฟฟ้าไดใ้นพ้ืนท่ีตามท่ีกาํหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือจดัหาท่ีดินไดล่้าชา้ อาจส่งผลให ้
SPC ไม่สามารถเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดท้นัตามท่ีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากาํหนดได ้

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง SPC ทั้งหมดอยู่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงการจดัหา
ท่ีดินประมาณ 100 ไร่สาํหรับการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์1 โครงการไม่ใช่เร่ืองยากนกั เพียงแต่ในบางพ้ืนท่ีอาจมี
ตน้ทุนการจดัเตรียมท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสูง ซ่ึง ณ ปัจจุบนั ตน้ทุนของท่ีดินโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
2.1 ถึงร้อยละ 6.9 ของต้นทุนโครงการทั้ งหมด อย่างไรก็ดี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ SPC มีประสบการณ์ในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยม์าอยา่งยาวนาน ทาํใหมี้ทกัษะ ความสามารถ และอาํนาจในการต่อรองราคาท่ีดินเป็นอยา่งดี 

(2) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์งบประมาณการลงทุนประมาณร้อยละ 80 ของโครงการ จะใชใ้นการ
จดัซ้ือแผงพลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซ่ึง SPC ไดมี้การนาํเขา้แผงพลังงานแสงอาทิตยจ์าก 
Kyocera ประเทศญ่ีปุ่น และ Inverter จาก SMA ประเทศเยอรมนี ซ่ึงจะตอ้งชาํระค่าแผงพลงังานแสงอาทิตย ์และ Inverter เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ทาํให้ SPC อาจไดรั้บความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเม่ือถึงกาํหนดชาํระค่าแผง
พลงังานแสงอาทิตย ์และ Inverter ซ่ึงอาจทาํใหค้่าใชจ่้ายในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง SPC สูงข้ึนได ้ 

อยา่งไรก็ดี SPC ไดพิ้จารณาอตัราค่าเงินอยา่งต่อเน่ือง และดาํเนินการป้องกนัความเส่ียงดว้ยการใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (FX Forward) และสิทธิในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเต็มจาํนวน (Fully Hedged) โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการซ้ือสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) หรือสิทธิในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เต็มจาํนวนเม่ือแผงพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยข์องบริษทัฯ 

(3) ความเส่ียงจากแสงอาทติย์มคีวามเข้มของแสงน้อยกว่าปกติ 

เน่ืองจากธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตอ้งพ่ึงพิงแสงอาทิตยเ์ป็นอย่างมาก หากแสงอาทิตยมี์
ความเข้มแสงน้อยกว่าปกติ หรือในบางปี ประเทศไทยมีเมฆปกคลุมเป็นจาํนวนมาก อาจจะส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยข์องบริษทัฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็ท่ี และอาจส่งผลถึงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากประเทศไทยมีท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัเส้นศูนยสู์ตร จึงทาํให้มีความเขม้ของแสงสูง นอกจากน้ี SPC ได้
ทาํการศึกษาความเขม้ของแสงในแต่ละพ้ืนท่ีโดยใชข้อ้มูลความเขม้ของแสงยอ้นหลงั 10 ปี ขององค์การบริหารการบินและ
อวกาศแห่งชาติ หรือ องคก์รนาซ่า เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริเวณท่ีสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ มีความเขม้แสงอยูใ่น
ระดบัสูง 

(4) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ

ในปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง SPC มีทั้ งโครงการท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ และ
โครงการท่ีกาํลงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้าง โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์หล่านั้นอาจไดรั้บผลกระทบจาก
ภยัธรรมชาติต่างๆ ไม่วา่จะเป็นนํ้ าท่วม ลมพาย ุฟ้าผ่า และภยัธรรมชาติอ่ืนๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ ทาํให้
ตน้ทุนในการก่อสร้างและค่าซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยสู์งข้ึน และส่งผลถึงผลประกอบการของบริษทัฯ อีกดว้ย 
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อย่างไรก็ดี ในการเลือกท่ีดินนั้น SPC ได้มีการศึกษาสถิติการเกิดนํ้ าท่วมในบริเวณท่ีจะพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือลดโอกาสการเกิดนํ้ าท่วมโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ รวมถึงการวางรากฐานของแผงพลงังาน
แสงอาทิตยโ์ดยใชเ้สาคอนกรีตยาว 3 เมตรปักลงดิน ซ่ึงมีความทนทานตามมาตรฐานวิศวกรรม สามารถทนแรงลมได ้ 80 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง และไดมี้การเช่ือมระบบสายดินท่ีเป็นอิสระออกจากกนัระหวา่งแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงจะช่วยลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดจากฟ้าผ่าได ้นอกจากน้ี SPC ยงัไดท้าํประกนัความเส่ียงทุกชนิด (All risks) ให้กับโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยอี์กดว้ย 

(5) ความเส่ียงจากแผงพลงังานแสงอาทติย์เส่ือมสภาพเร็วกว่ากาํหนด 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข้ึ์นอยูก่บัหลายปัจจยั ซ่ึงหน่ึงในปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณไฟฟ้าคือการ
เส่ือมสภาพของแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงหากแผงพลงังานแสงอาทิตยมี์การเส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลต่อปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีผลิตได ้โดยอาจทาํใหผ้ลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยลง และจะส่งผลกระทบทาํให ้SPC มีรายไดน้อ้ยกวา่ท่ีประมาณการไว ้

อยา่งไรก็ดี SPC ไดรั้บการรับประกนัการเส่ือมสภาพของแผงพลงังานแสงอาทิตยจ์าก Kyocera เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย 
Kyocera รับประกนัวา่ภายใน 12 ปีนบัจากวนัท่ีซ้ือแผงพลงังานแสงอาทิตย ์แผงพลงังานแสงอาทิตยจ์ะสามารถผลิตไฟฟ้าไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 90.0 ของประสิทธิภาพของแผงพลงังานแสงอาทิตย์ และภายใน 25 ปีนบัจากวนัท่ีซ้ือแผงพลงังานแสงอาทิตย ์
แผงพลงังานแสงอาทิตยจ์ะสามารถผลิตไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80.0 ของประสิทธิภาพของแผงพลงังานแสงอาทิตย ์โดย
หากพบวา่แผงพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ท่ีไดรั้บประกนัไว ้Kyocera จะเพ่ิมแผงพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือ
ทาํใหใ้หป้ริมาณการผลิตไฟฟ้ากลบัมาอยูใ่นระดบัท่ีรับประกนัไว ้หรือเปล่ียนแผงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้ หรือคืนเงินให้ภายใต้
เง่ือนไขของสญัญาระหวา่ง SPC กบั Kyocera นอกจากน้ี Kyocera ยงัไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์วัอยา่ง
ของ Kyocera ท่ีประเทศญ่ีปุ่นวา่ ภายในระยะเวลา 25 ปี แผงพลงังานแสงอาทิตยข์อง Kyocera ในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ตวัอยา่งนั้น ยงัสามารถผลิตไฟฟ้าไดสู้งถึงร้อยละ 91.4 ของประสิทธิภาพของแผงพลงังานแสงอาทิตยอี์กดว้ย  

(6) ความเส่ียงจากชุมชนใกล้เคยีงกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

ชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจไม่เห็นดว้ยกบัการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์องบริษทัฯ และอาจต่อตา้นมิให ้บริษทัฯ ดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงอาจทาํใหต้อ้งยกเลิกการ
สร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละทาํใหสู้ญเสียเงินทุนในส่วนท่ีเร่ิมดาํเนินการไปแลว้ 

อย่างไรก็ดี ก่อนการเร่ิมดําเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ละโครงการ บริษัทฯ จะ
ดาํเนินการทาํประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชุมชนบริเวณใกลเ้คียง เพื่อลดความเส่ียงในการถูกฟ้องร้อง
หรือคดัค้านการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยข์อง SPC นอกจากน้ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์เป็นโครงการท่ีสะอาด และปราศจากมลพิษ และยงัสร้างงานใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดว้ย  

4.1.2 ความเส่ียงจากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Engineering Procurement 

Construction หรือ EPC) 

(1) ความเส่ียงจากการจดัหาบุคลากร 

เน่ืองจากในอนาคต SPC จะประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจรให้แก่
ลูกคา้ท่ีมิใช่บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรเป็นจาํนวนมากในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
นอกจากน้ีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ชเ้วลาโดยประมาณ 4 – 6 เดือน SPC จึงไม่ไดมี้การจา้งพนกังานประจาํใน
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การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จึงมีความเส่ียงท่ี SPC อาจไม่สามารถจดัหาบุคลากรไดเ้พียงพอ หากมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมกนัหลายๆ โครงการ ซ่ึงจะทาํให ้SPC เสียโอกาสในการสร้างรายได ้

อยา่งไรก็ดี การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้นไม่ซบัซอ้นและง่ายต่อการควบคุมงาน จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัจา้งผูท่ี้
มีความชาํนาญเป็นพิเศษ ส่งผลใหก้ารจดัจา้งแรงงานจากภายนอกทาํไดโ้ดยง่าย โดย SPC จะส่งวิศวกรและผูค้วบคุมงานเขา้ไป
ช่วยควบคุมดูแลการก่อสร้าง และติดตั้งอยา่งใกลชิ้ดอีกดว้ย 

(2) ความเส่ียงจากคุณภาพของแรงงานทีไ่ม่คงที ่

เน่ืองจาก SPC มีการจา้งบุคลากรในพ้ืนท่ีในการก่อสร้างโครงการ ตอ้งใชค้นงานเป็นจาํนวนมาก โดยการก่อสร้าง
โครงการหน่ึง SPC จะใชค้นงานสูงสุดประมาณ 180 คนต่อโครงการเพ่ือเป็นแรงงานในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์จึงอาจทาํใหคุ้ณภาพแรงงานในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจมีการเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหาย หรือล่าชา้ต่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และส่งผลต่อตน้ทุนของ SPC ได ้

อยา่งไรก็ดี SPC มีการส่งวศิวกรและผูค้วบคุมงานเขา้ไปดูแล โดยมีวศิวกรใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ดตลอดระยะเวลาการ
ทาํงาน และผูค้วบคุมงานของบริษทัฯ จะเขา้ไปประเมินการทาํงานอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือให้มัน่ใจว่าคุณภาพของงานก่อสร้างนั้น
เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของ SPC 

(3)  ความเส่ียงจากการจดัหาแผงพลงังานแสงอาทติย์ และ เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

เน่ืองจากในอนาคตกลุ่มบริษทัฯ อาจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่ลูกคา้รายอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัใน
กลุ่ม ซ่ึงอาจกาํหนดลกัษณะหรือผูผ้ลิตแผงพลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ อาจหาแผง
พลงังานแสงอาทิตย ์หรือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการไม่ไดต้ามเวลาท่ีลูกคา้กาํหนด จนอาจทาํให้กลุ่มบริษทัฯ 
ส่งงานใหลู้กคา้ชา้กวา่กาํหนด เสียค่าปรับในการส่งมอบงานล่าชา้ หรือเสียลูกคา้นั้นไป 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัฯ มีประสบการณ์และความรู้เก่ียวกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นอย่างดี จึง
สามารถใหค้าํปรึกษาแก่ลูกคา้และคดัเลือกแผงพลงังานแสงอาทิตยแ์ละเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ท่ีสามารถตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้

(4) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ในอนาคต หากกลุ่มบริษทัฯ รับงานจากลูกคา้รายอ่ืน ค่าใชจ่้ายประมาณร้อยละ 80.0 ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยจ์ะมาจากค่าแผงพลงังานแสงอาทิตยแ์ละเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) โดยอาจมีการสั่งนาํเขา้แผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์และ Inverter จากต่างประเทศ ซ่ึงอาจตอ้งชาํระค่าแผงพลงังานแสงอาทิตย ์และ Inverter เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทาํ
ให้กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเม่ือถึงกาํหนดชาํระค่าแผงพลงังานแสงอาทิตย ์และ 
Inverter ซ่ึงอาจทาํใหค้่าใชจ่้ายในการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทัฯ สูงข้ึนได ้ 

อยา่งไรก็ดี SPC มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการป้องกนัความเส่ียงดว้ยการใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (FX 
Forward) และสิทธิในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศเตม็จาํนวน (Fully Hedged)  

(5) ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้รับเหมาช่วงเพยีงรายเดยีว 

เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนั การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ มีการวา่จา้ง บริษทั เจเพน็ จาํกดั (“เจเพน็”) 
เป็นผูรั้บเหมาช่วงเพียงรายเดียว ถึงแมว้า่บริษทัฯจะไดมี้การเปิดประกวดราคาจากผูรั้บเหมาช่วงหลายราย แต่จากการพิจารณา
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ปัจจยัดา้นเทคนิคและปัจจยัดา้นราคา เจเพน็ถือเป็นผูรั้บเหมาช่วงท่ีเหมาะสมในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา จึงอาจมีความเส่ียง หาก
เจเพน็ปิดกิจการ หรือไม่สามารถรับเหมาช่วงให้แก่บริษทัฯได ้ บริษทัฯ อาจไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
คุณภาพท่ีเทียบเท่ากบัโครงการปัจจุบนั ของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ภาวะอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยมี์การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  และมีผูรั้บเหมาช่วงหลายราย
ใหค้วามสนใจและเขา้ร่วมการประกวดราคากบัโครงการของบริษทัฯ ประกอบกบั มีผูรั้บเหมาช่วงในตลาดอีกหลายรายทั้งใน 
และต่างประเทศ ซ่ึงแต่ละรายมีประสบการณ์การทาํงานมายาวนาน และมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง บริษทัฯ จึงเช่ือวา่หาก เจเพน็ ไม่
สามารถรับงานเหมาช่วงจากบริษทัฯไดน้ั้น บริษทัฯ จะสามารถหาผูรั้บเหมาช่วงรายอ่ืนแทนได ้

4.1.3 ความเส่ียงจากธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบํารุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Operation, Maintenance and Monitoring หรือ OMM) 

(1) ความเส่ียงจากระบบประมวลผลล้มเหลว 

การประมวลผลเป็นหน่ึงหัวใจสําคัญในการประกอบธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบํารุงรักษา และการ
ประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงหากระบบประมวลผลท่ีใชเ้กิดลม้เหลว ส่งผลให้ขอ้มูลสูญหาย อาจทาํให้การ
ใหบ้ริการในธุรกิจผิดพลาดและก่อความเสียหายให ้SPC เอง และลูกคา้ได ้

อยา่งไรก็ดี SPC ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลในการประมวลผลไว ้2 แห่ง กล่าวคือ ท่ีบริเวณโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ
ท่ีทาํการของ SPC การบนัทึกขอ้มูล 2 แห่งนั้นจะสามารถป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดกบัระบบ
ขอ้มูลดงักล่าว 

(2) ความเส่ียงจากอุบัตเิหตุในระหว่างการบํารุงรักษา 

เน่ืองจากในการบาํรุงรักษาและทาํความสะอาดแผงพลงังานแสงอาทิตย ์SPC มิไดมี้บุคลากรสาํหรับการบาํรุงรักษาและ
ทาํความสะอาดโดยเฉพาะ แต่ได้จ้างแรงงานในพ้ืนท่ีเขา้มาทาํงานดังกล่าวแทน จึงอาจเกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อแผงพลงังานแสงอาทิตยห์รืออุปกรณ์สาํคญัอ่ืนๆ ได ้

อย่างไรก็ดี SPC ไดมี้การให้ความรู้แก่แรงงานในพ้ืนท่ีท่ีเขา้มารับงานดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในการทาํงาน 
รวมทั้งมีวศิวกรของบริษทัฯ ประจาํอยูท่ี่โครงการเพ่ือควบคุมงาน ส่งผลให้แรงงานดงักล่าวทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยลดโอกาสเกิดอุบติัเหตุได ้

4.2.1 ความเส่ียงจากการพึง่พาวตัถุดบิจากบริษัทผู้ผลติรายใหญ่  

ในการประกอบธุรกิจเหลก็ บริษทัฯ ใชว้ตัถุดิบหลกั คือ แผน่เหลก็มว้นรีดเยน็เคลือบสงักะสีผสมอลูมิเนียมชนิดเคลือบสี
และไม่เคลือบสี ซ่ึงส่วนใหญ่ซ้ือมาจากบริษทั บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (“บลูสโคป สตีล”) โดย ณ รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2551 2552 2553  และงวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม2554 บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบจาก บลูสโคป สตีล คิดเป็น
ร้อยละ 95.2 ร้อยละ 75.3 ร้อยละ 84.3 และร้อยละ  71.5 ของตน้ทุนสินคา้ขายจากธุรกิจเหล็กทั้งหมด ตามลาํดบั ดงันั้น หาก 
บลูสโคป สตีล ยกเลิกการผลิต หรือหยดุการจาํหน่ายสินคา้ให้แก่บริษทัฯ อาจส่งผลกระทบให้บริษทัฯ ตอ้งหาผูผ้ลิตรายอ่ืน ซ่ึง
ราคาและคุณภาพของวตัถุดิบอาจเปล่ียนแปลงไป รวมถึงอาจทาํให้บริษทัฯ ส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ไม่ทนัตามเวลาและส่งผลต่อ
ช่ือเสียงและผลประกอบการของบริษทัฯ ได ้

4.2 ความเส่ียงจากธุรกจิเหลก็ 
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อยา่งไรก็ดี บลูสโคป สตีล เป็นผูผ้ลิตเหลก็แผน่รีดเยน็เคลือบสงักะสีผสมอลูมิเนียมรายใหญ่ท่ีเขา้มาลงทุนสร้างโรงงาน
ในประเทศไทย  และเป็นบริษทัยอ่ยของ BlueScope Steel Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ
ออสเตรเลีย และบริษทัฯ กบับลูสโคป สตีล ไดท้าํธุรกิจร่วมกนัมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และไดรั้บการสนับสนุนทาง
ธุรกิจจาก บลูสโคป สตีล เป็นอยา่งดีตลอดมา ดงันั้นบริษทัฯ เช่ือวา่ความเส่ียงจากการท่ีบลูสโคป สตีลจะยกเลิกการผลิต หรือ
หยดุการจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัฯ อยูใ่นระดบัตํ่า 

4.2.2 ความเส่ียงจากคู่แข่งขันทีเ่ป็นบริษัททีเ่กีย่วข้องกบั บลูสโคป สตลี  

บลูสโคป สตีล ซ่ึงเป็นผูจ้ ัดจาํหน่ายวตัถุดิบหลกัเกือบทั้ งหมดให้กบับริษทัฯ มีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุ้นและ
กรรมการร่วมกนั คือบริษทั บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บลูสโคป ไลสาจท์”) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2531 ดาํเนิน
ธุรกิจผลิตและ จาํหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบข้ึนลอนเช่นเดียวกบับริษทัฯ โดยใชว้ตัถุดิบจาก บลูสโคป สตีล เช่นเดียวกนั ดงันั้น  
หาก บลูสโคป สตีล จดัจาํหน่ายให้กบั บลูสโคป ไลสาจท์ ในเง่ือนไขและราคาอนัทาํให้ บลูสโคป ไลสาจท์ ไดเ้ปรียบกว่า
เง่ือนไขและราคาท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจลดความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของแผ่นเหล็กเคลือบข้ึนลอน
ของบริษทัฯได ้และอาจส่งผลใหย้อดขายจากแผน่เหลก็เคลือบข้ึนลอนลดลง ทั้งน้ีบริษทัฯ มียอดขายแผน่เหลก็เคลือบข้ึนลอนใน
รอบปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 คิดเป็นร้อยละ 67.9 ร้อยละ 53.9 ร้อยละ 60.7 และ ร้อยละ 45.5 ของ
ยอดขายจากธุรกิจเหลก็ทั้งหมดตามลาํดบั 

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจาก บลูสโคป สตีล เป็นบริษทัยอ่ยของ BlueScope Steel Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย ดงันั้น บริษทัฯ จึงเช่ือวา่ บลูสโคป สตีล มีการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ียติุธรรมและเป็นปกติ
ธุรกิจ  บริษทัฯ นอกจากน้ีผูบ้ริหารของบลูสโคป สตีล ยงัไดใ้หค้วามเช่ือมัน่กบับริษทัฯ วา่จะดาํเนินธุรกิจกบับริษทัยอ่ยเหมือนคู่
คา้รายอ่ืน จึงเช่ือวา่ความเส่ียงท่ี บลูสโคป ไลสาจท ์จะไดเ้ง่ือนไขและราคาท่ีทาํให ้บลูสโคป ไลสาจท ์ไดเ้ปรียบกวา่บริษทัฯ นั้น
อยูใ่นระดบัตํ่า 

4.2.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

ในธุรกิจเหลก็ มีเหลก็แผน่เคลือบเป็นวตัถุดิบหลกั ซ่ึงมีความผนัผวนตามราคาของเหลก็แผน่รีดเยน็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบตน้นํ้ า 
โดยตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯในรอบปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 2554 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.3 ร้อยละ 
91.6 ร้อยละ 91.9 และร้อยละ  85.9 ของยอดขายของผลิตภณัฑเ์หลก็ทั้งหมด ตามลาํดบั ซ่ึงหากราคาเหล็กแผ่นเคลือบและเหล็ก
แผน่รีดเยน็มีราคาผนัผวนมาก อาจส่งผลใหมี้ตน้ทุนของสินคา้ขายผนัผวนหรือสูงข้ึน 

อยา่งไรก็ดี ราคาตน้ทุนวตัถุดิบจาก บลูสโคป สตีล มีการปรับตวัรายเดือน ทาํให้ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบค่อนขา้ง
นอ้ย และบริษทัฯ มีการผลิตและสั่งสินคา้แบบ Just in time โดยจะมีสินคา้คงเหลือป้องกนัสินคา้ขาดมือเพียงบางส่วน ทาํให้
บริษทัมีสินคา้คงเหลือนอ้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ จะมีการแจง้ราคาต่อลูกคา้ก่อน และเม่ือลูกคา้ตกลงซ้ือสินคา้ จึงจะสั่งวตัถุดิบเขา้
มา บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบอยูใ่นระดบัตํ่า 

4.2.4 ความเส่ียงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการตดิตั้งงานโครงการ 

บริษทัฯ ไม่ไดมี้ทีมงานให้บริการติดตั้ง แต่ใชว้ิธีการวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงในการติดตั้งผลิตภณัฑใ์นโครงการต่างๆ โดย
สดัส่วนรายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้งโครงการในรอบปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553  2554  คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 38.0 ร้อยละ 49.4 ร้อยละ 53.4 และร้อยละ 45.5 ของรายไดจ้ากธุรกิจเหลก็ทั้งหมดตามลาํดบั ทั้งน้ีการท่ีสดัส่วนการขายพร้อม
ติดตั้งงานโครงการเพ่ิมข้ึนอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ในการติดตั้งไดห้รือเกิดความล่าชา้ในการติดตั้ง จนอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ สูญเสียช่ือเสียงและลูกคา้บางรายไปได ้

http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comid=99002
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อยา่งไรก็ดี ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมีงานขายพร้อมติดตั้งโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัฯ ยงัคงมีวิธีบริหารการติดตั้งโครงการท่ี
สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายและคุณภาพของโครงการได ้โดยปัจจยัสาํคญัในการบริหารการติดตั้งโครงการมีดงัต่อไปน้ี 

การสรรหาผู้รับเหมาช่วง ตามปกติแลว้ บริษทัในอุตสาหกรรมการผลิตและจดัจาํหน่ายวสัดุมุงหลงัคาจะไม่มีทีมงาน
ติดตั้งเป็นของตนเอง แต่จะใชว้ธีิการวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงจากภายนอก ซ่ึงทาํใหค้วบคุมตน้ทุนไดดี้กวา่เน่ืองจากไม่มีค่าใชจ่้ายใน
การวา่จา้งพนกังานประจาํ  บริษทัฯ คดัเลือกผูรั้บเหมาช่วงจากทั้งลูกคา้ของบริษทัฯ ท่ีนาํผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไปติดตั้ง และ
บริษทัท่ีรับจา้งติดตั้งโดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากผลงานท่ีผ่านมาเป็นประจาํทุกปี พิจารณาจากฐานะการเงิน จาํนวนคนงาน 
คุณภาพงาน และศกัยภาพในการติดตั้ง ปัจจุบนั บริษทัฯ มีผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีศกัยภาพในการติดตั้งโครงการขนาดต่างๆ กนั ซ่ึง
ส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ มาเป็นระยะเวลา 5 ปีข้ึนไป และผ่านการประเมินคุณภาพแลว้มากกวา่ 20 ราย ทาํให้ไม่เกิด
การพ่ึงพิงผูรั้บเหมาช่วงเพียงนอ้ยราย และไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนผูรั้บติดตั้งงาน หรือผูรั้บติดตั้งท้ิงงาน 

การควบคุมคุณภาพของงานตดิตั้ง บริษทัฯ มีการควบคุมคุณภาพงานของผูรั้บเหมาช่วง โดยให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิศวกรรม 
(Site Supervisor) เป็นผูต้รวจสอบคุณภาพระหวา่งติดตั้งงานทุกโครงการ นอกจากน้ีเม่ืองานติดตั้งแลว้เสร็จ บริษทัฯ และผูว้า่จา้ง
จะมีการประเมินผลงานทั้งหมดร่วมกนัอีกคร้ังหน่ึง อีกทั้งยงัมีการประเมินผูรั้บเหมาช่วงแต่ละรายในทุกๆ ไตรมาส เพ่ือใหม้ัน่ใจ
ถึงคุณภาพโดยรวมของผลงาน และผูรั้บเหมาช่วงจะรับประกนังานหลงัจากส่งมอบเป็นระยะเวลา 1 ปี 

การควบคุมระยะเวลาการตดิตั้งให้แล้วเสร็จตามที่กําหนด เน่ืองจากบริษทัฯ มีการส่ง Site Supervisor ไปตรวจสอบงาน 
จึงไม่มีปัญหาเร่ืองผูรั้บเหมาช่วงจะติดตั้งงานไม่แลว้เสร็จตามท่ีกาํหนด เวน้แต่วา่ความล่าชา้จะมาจากลูกคา้ของบริษทัฯ เอง 

4.2.5 ความเส่ียงจากการแข่งขันจากสินค้าทดแทน 

ผลิตภณัฑห์ลกัท่ีบริษทัฯ ผลิตและจดัจาํหน่ายคือแผน่เหลก็เคลือบสงักะสีผสมอลูมิเนียมข้ึนลอนท่ีใชเ้ป็นวสัดุมุงหลงัคา
และฝาผนงั โดยในรอบปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 2554 มียอดขายแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมข้ึน
ลอน คิดเป็นร้อยละ 67.9 ร้อยละ 53.9 ร้อยละ 60.7 และ ร้อยละ 45.5 ของรายไดจ้ากธุรกิจเหล็กทั้งหมดตามลาํดบั ซ่ึงสินคา้ท่ี
สามารถนาํมาใชง้านทดแทนในตลาดมีอยูห่ลายประเภท เช่น กระเบ้ือง และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก เป็นตน้ การมีสินคา้
ทดแทนดงักล่าวส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกจากสินคา้ทดแทนท่ีหลากหลาย รวมทั้งราคาของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ มีราคาสูง
กวา่เม่ือเทียบกบัราคาของกระเบ้ือง หรือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก หากผูบ้ริโภคนิยมเลือกใชว้สัดุมุงหลงัคาและฝาผนัง
ชนิดอ่ืนแทนผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ อาจทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดลงไดใ้นอนาคต 

อย่างไรก็ดี แมว้า่ผลิตภณัฑท่ี์เป็นสินคา้ทดแทนดงักล่าว จะมีราคาถูกกว่า แต่ผลิตภณัฑ์แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสม
อลูมิเนียมข้ึนลอนนั้นมีความแข็งแรงทนทานกวา่ มีความสวยงาม และมีนํ้ าหนกัท่ีเบา ซ่ึงราคาสินคา้ของบริษทัฯ นั้นมิไดแ้พง
กวา่สินคา้ทดแทนอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัฯ จึงเช่ือวา่ความเส่ียงจากการแข่งขนัจากสินคา้ทดแทนนั้นอยูใ่นระดบัตํ่า  

4.2.6 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือทางการค้า 

ในการดาํเนินธุรกิจทางการคา้ตามปกติของบริษทัฯ บริษทัฯ จะมีลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายสินคา้
ใหแ้ก่ลูกคา้ภายในประเทศท่ีมีเง่ือนไขการชาํระเงินภายในกาํหนดเวลาตามท่ีไดต้กลงกนัไวก้บัลูกคา้ ระยะเวลาการเก็บหน้ีจาก
ลูกหน้ีในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 มีจาํนวน 50 วนั 65 วนั 58 วนั และ 60 วนั ตามลาํดบั 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่สามารถชาํระหน้ีค่าสินคา้ภายในกาํหนดเวลาท่ีตอ้งชาํระหรือภายใน
กาํหนดเวลาตามท่ีบริษทัฯ ผอ่นผนัให ้ 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มีนโยบายการเก็บหน้ีตามความคืบหนา้ของงาน โดยจะเก็บทนัทีส่วนหน่ึงเม่ือมีการเร่ิมงาน  เก็บอีก
ส่วนหน่ึงเม่ือส่งของแลว้ แลว้จึงเก็บตามความคืบหนา้ของงาน และเก็บงวดสุดทา้ยเม่ือส่งมอบงาน จึงทาํให้บริษทัฯ มีการทยอย
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ตามเก็บหน้ีตลอดเวลา และสามารถจดัการลูกหน้ีการคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ส่งผลให ้บริษทัฯ สามารถบริหารกระแสเงิน
สดจากการดาํเนินงานใหส้ามารถจ่ายเจา้หน้ีการคา้ไดต้รงตามเวลาชาํระหน้ี ทั้งน้ี ในรอบปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 
2553  2554 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนดคิดเป็นร้อยละ 5.4 ร้อยละ 2.9 ร้อยละ 3.4 และ ร้อยละ 
1.1 ของยอดลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดตามลาํดบั 

 

4.2.7 ความเส่ียงด้านการดาํเนินงานของโรงงาน 

ธุรกิจของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการดาํเนินการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองของโรงงาน โดยอาจมีความเส่ียงจาก
การผลิตของโรงงานท่ีหยดุชะงกั ทาํใหเ้กิดอนัตรายเก่ียวกบัการผลิต การดูแลการเก็บรักษาวตัถุดิบ ซ่ึงรวมถึงการระเบิด ไฟไหม ้
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และภยัพิบติัทางธรรมชาติ ความบกพร่องของเคร่ืองจกัร การหยดุเดินเคร่ืองจกัรนอกเหนือจาก
ท่ีกาํหนดไวต้ามแผน ปัญหาการนดัหยดุงานของลูกจา้ง การหยดุชะงกัของการขนส่ง และความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ โดย
อนัตรายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ทาํให้ทรัพยสิ์นหรืออุปกรณ์เสียหายหรือชาํรุดอย่างรุนแรง และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจถูกปรับ หรือมีภาระหน้ีสิน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ได ้

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดมี้การจดัการโรงงานใหมี้ความปลอดภยั อุปกรณ์ต่างๆ จดัเก็บเป็นอยา่งมีสัดส่วน รวมถึงมีลูกจา้ง
ท่ีอยูใ่นโรงงานเพียงนอ้ยราย จึงสามารถรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกจา้งไดเ้ป็นอยา่งดีและทัว่ถึง อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดรั้บการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 อีกดว้ย  

4.2.8 ความเส่ียงจากการผลติทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อสังคมและชุมชน 

บริษทัฯ ไดต้ระหนักและให้ความสาํคญัถึงความเส่ียงจากการผลิตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนไม่วา่จะเป็น
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั หรือผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสังคม บริษทัฯ จึงหลีกเล่ียงท่ีจะประกอบกิจกรรม
ใดๆ อนัจะเป็นการก่อความเดือดร้อนต่อสังคมและชุมชนรอบขา้ง เช่น ขั้นตอนการผลิตใดๆ ท่ีจะส่งเสียงดงัและอาจรบกวน
สงัคมและชุมชนรอบขา้ง บริษทัฯ จะจดัจา้งใหบ้ริษทัภายนอกรับไปทาํแลว้จึงส่งผลิตภณัฑส์าํเร็จกลบัมายงับริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง 
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนจากสงัคมและชุมชมโดยรอบ 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ยงัยดึหลกัความสมัพนัธ์อนัดีกบัสงัคมและชุมชนโดยรอบ โดยการเขา้ไปทาํประโยชน์ให้สังคม เช่น
การช่วยสร้างหลงัคาวดั และท่ีพกัรถของรถจกัรยานยนตรั์บจา้งในบริเวณใกลเ้คียง เป็นตน้ 

4.3.1 ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ นางสาววนัดี กุญชรยาคง 
นางประคอง กุญชรยาคง นายสมศักด์ิ กุญชรยาคง นางสาวสมปอง กุญชรยาคง นางกนกพร กุญชรยาคง นายชาญชัย กุล
ถาวรากร นายเควนิ จีราด พาเนล และนายจิราคม ปทุมานนท์ (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่”) ซ่ึงมีเจตนาร่วมกนัในการ
ใชสิ้ทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียวกนั เพ่ือควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกนั และมีความสัมพนัธ์หรือมี
พฤติกรรมร่วมกนัตามท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ือง กาํหนดลกัษณะความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรม
ท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํร่วมกบับุคคลอ่ืน จะถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.6 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทัฯ และกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผูบ้ริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ ดว้ย จึงทาํให้กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่

4.3 ความเส่ียงอืน่ๆ 
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เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติท่ีสําคญัไดเ้กือบทั้งหมด ไม่ว่าในเร่ืองการแต่งตั้ ง
กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้ในเร่ืองกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทั
กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันั้นผูถื้อหุ้นรายอ่ืนท่ีเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้ 

อย่างไรก็ดี โครงสร้างการจัดการของบริษทัฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 4 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีการกาํหนด
ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างชดัเจน จึงมีส่วนช่วยให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการเป็นไปอยา่งมีระบบ และสามารถตรวจสอบได ้อีกทั้งยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 3 ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบั กรรมการ  ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่มีอาํนาจอนุมติัในการ
เขา้ทาํรายการนั้นๆ ทาํใหส้ามารถลดทอนความเส่ียงอนัอาจจะเกิดข้ึนไดอี้กดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัมี ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนทางการเงินในด้านเงินกู ้เขา้มาเป็นผู ้
ตรวจสอบการทาํรายการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจอีกชั้นหน่ึง 

4.3.2 ความเส่ียงจากการนําหุ้น SPC ซ่ึงเป็นธุรกจิหลกัไปจาํนําเพือ่ประกนัวงเงนิกู้ระยะส้ัน 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 17/2554 เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมติัการจาํนาํหุ้นของ   
บริษทัฯ ท่ีถืออยูใ่น SPC จาํนวน 44,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของหุ้น SPC ทั้งหมด กบัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) เพ่ือเป็นประกนัสาํหรับเงินกูร้ะยะสั้น ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 750,000,000 บาท เพื่อมาลงทุนในบริษทัยอ่ย อนั
ไดแ้ก่ ขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 โคราช 7 และโคราช 8 และสําหรับการประกอบกิจการเพ่ือหารายไดข้อง SPC ในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ โคราช 2 และเลย 1 ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถหาเงินทุนมาจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นดงักล่าวไดท้นัเวลา อาจ
ส่งผลให้บริษทัฯ สูญเสียอาํนาจการควบคุม และผลประโยชน์จากธุรกิจหลกัทั้งหมดหรือบางส่วน จากการท่ีหุ้นทั้งหมดหรือ
บางส่วนถูกนาํไปขายทอดตลาดเพ่ือชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้นดงักล่าว 

อยา่งไรก็ดี ธนาคารจะยกเลิกการจาํนาํหุน้ดงักล่าวเม่ือบริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูร้ะยะสั้นน้ี โดยบริษทัฯ มีแผนท่ีจะชาํระ
เงินกู้ระยะสั้ นดังกล่าว ภายหลังจากการได้รับเงินเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายต่อประชาชน หรือแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ในอนาคต 
นอกจากน้ี สญัญาเงินกูด้งักล่าว ยงัสามารถเจรจาขอต่ออายกุบัทางธนาคารไดต้ามสญัญาอีกดว้ย 

4.3.3 ความเส่ียงจากการใช้สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ   

การเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 60 ลา้นหุ้น  ควบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 30 ลา้นหน่วย นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 12/2554 เม่ือวนัท่ี 20 
กรกฎาคม 2554 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 ได้มีมติอนุมติัการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ อีกจาํนวน 250 ลา้นหน่วย จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอน
เปล่ียนมือได ้มีอายุ 3 ปีนับจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และมีสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอตัรา 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ในราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ดงักล่าว มีลกัษณะเหมือนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่นกัลงทุนในคร้ังน้ีทุกประการ  
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ดงันั้น เม่ือรวมจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนในคร้ังน้ี กบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ บริษทัฯจะมีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวนทั้งส้ิน 280 ลา้นหน่วย ซ่ึงการใช้
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอาจส่งผลต่อนกัลงทุนท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี ดงัน้ี 

(1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution): ภายหลงัการเสนอขายในคร้ังน้ี สดัส่วนการถือหุน้ของนกั
ลงทุนท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยจ์ะคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ อยา่งไรก็ดี หากนกัลงทุนท่ีจอง
ซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีมิไดใ้ชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเม่ือถึงระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
สดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทุนดงักล่าวอาจจะลดลงเป็นไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.1 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการ
ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ทั้งน้ี ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึนหากนกัลงทุนท่ีจองซ้ือ
หลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามสดัส่วนการถือหุน้   

(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุ้น (EPS Dilution): ส่วนแบ่งกาํไรต่อหุ้นอาจลดลง หากนักลงทุนท่ีจองซ้ือ
หลักทรัพย์ในคร้ังน้ี และ/หรือผูถื้อหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เน่ืองจากจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 560 ลา้นหุ้น ก่อนการใชสิ้ทธิ (คิดจากผลรวมระหว่างหุ้น
สามญัเดิมจาํนวน 500 ลา้นหุน้ และหุน้สามญัท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีจาํนวน 60 ลา้นหุ้น) เป็น 840 ลา้น
หุน้ (คิดจากผลรวมระหวา่งหุน้สามญัเดิมจาํนวน 500 ลา้นหุ้น หุ้นสามญัท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีจาํนวน 
60 ลา้นหุน้ และหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 280 ลา้นหุน้)    

(3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของนักลงทุนท่ีจองซ้ือหลกัทรัพย ์ (Price Dilution): ราคาหุ้นสามญัของ  
บริษทัฯ อาจลดลง ภายหลงัจากท่ีมีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและนักลงทุนท่ีจองซ้ือ
หลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี ดงัน้ี 

– หากบริษทัฯ มีการดาํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยการกาํหนดวนัซ้ือขายหุ้นวนั
สุดทา้ยท่ีจะไดรั้บสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XW) ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ อาจปรับตวัลดลงภายหลงัวนัดงักล่าวได ้

หากนกัลงทุนท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี และผูถื้อหุ้นเดิมมีการใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ อาจมีการปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 25.0 - 30.0 เน่ืองจากจาํนวนหุ้นสามญัท่ี
เพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 560 ลา้นหุน้ ก่อนการใชสิ้ทธิ (คิดจากผลรวมระหวา่งหุน้สามญัเดิมจาํนวน 500 ลา้นหุน้ และหุน้สามญัท่ีออก
และเสนอขายในคร้ังน้ีจาํนวน 60 ลา้นหุ้น) เป็น 840 ลา้นหุ้น (คิดจากผลรวมระหว่างหุ้นสามญัเดิมจาํนวน 500 ลา้นหุ้น หุ้น
สามญัท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีจาํนวน 60 ลา้นหุ้น และหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 280 ลา้น
หุน้) 
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5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
5.1  กลุ่มผู้ถอืหุ้นทีถ่อืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรกของบริษทัฯ1 ตามบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุด วนัท่ี 7 
กมุภาพนัธ์ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1 กลุ่มครอบครัวกญุชรยาคง 304,000,700 60.80 
 น.ส.วนัดี กญุชรยาคง 263,050,700 52.61 
 นางประคอง กญุชรยาคง 21,600,000 4.32 
 น.ส.สมปอง กญุชรยาคง 9,000,000 1.80 
 นายสมศกัด์ิ กญุชรยาคง 9,000,000 1.80 
 นางกนกพร กญุชรยาคง 1,350,000 0.27 
2 นายชาญชยั กลุถาวรากร 54,000,000 10.80 
3 MR.KEVIN GERALD PARNELL 13,820,000 2.76 
4 นายวทูิร มโนมยักลุ 12,860,000 2.57 
5 นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์ 12,192,100 2.44 
6 นางรสสุคนธ์ อุ่นวรวงศ ์ 9,807,900 1.96 
7 Kyocera Corporation 9,000,000 1.80 
8 MR.ANTHONY  DAVID  PARNELL 8,829,000 1.77 
9 นายกาณฑ ์ปรีชาศาสตร์ 6,357,100 1.27 
10 MR. IAN  LANCASTER 5,443,300 1.09 
11 อ่ืนๆ 63,689,900 12.74 

 รวมทั้งหมด 500,000,000 100.00 
หมายเหตุ 1 ท่ีมา บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555  โดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”)   

 
ทั้ งน้ี กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาววนัดี กุญชรยาคง นางประคอง กุญชรยาคง นายสมศักด์ิ  

กุญชรยาคง นางสาวสมปอง กุญชรยาคง นางกนกพร กุญชรยาคง นายชาญชัย กุลถาวรากร นายเควิน จีราด พาเนล และ 
นายจิราคม ปทุมานนท ์(นายจิราคม ปทุมานนท ์ถือหุน้ในบริษทัฯจาํนวน 1,000,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.2) มีเจตนาร่วมกนัในการ
ใชสิ้ทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียวกนั เพ่ือควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกนั และมีความสัมพนัธ์หรือมี
พฤติกรรมร่วมกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ือง กาํหนดลกัษณะความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ี
เขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํร่วมกบับุคคลอ่ืน และตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยกลุ่มบุคคลดงักล่าว ณ ปัจจุบนั ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 74.6 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ หรือร้อยละ 66.6 ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯให้แก่ประชาชนและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในคร้ังน้ี นอกจากน้ี  
กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ยงัเป็นผูบ้ริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ อีกดว้ย 
 

5.2  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ี

เหลือหลงัจากหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํเป็น
อ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ อย่างมีนัยสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น มติคณะกรรมการ
บริษทัฯ ท่ีพิจารณาเร่ืองดงักล่าวนั้นตอ้งนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป  

SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ี
เหลือหลงัจากหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํเป็น
อ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC อยา่งมีนยัสาํคญั ตามท่ี
คณะกรรมการของ SPC และบริษทัย่อยของ SPC พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม  และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้ง
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ โดยมติคณะกรรมการของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC ท่ีพิจารณาเร่ืองดงักล่าวนั้นตอ้ง
นาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC ดว้ย 
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5.3  การจดัการ 

 

โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : *  หมายถึง ผูบ้ริหารตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
** นางสาวนุชนาถ แสงชจัจ ์ซ่ึงเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี และการเงินเดิม ไดล้าออกจากบริษทัฯ ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 มีมติ
แต่งตั้งนายชยัวฒัน์ ตั้งสุวรรณพานิช ให้เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี และการเงิน (รักษาการ) แทน นางสาวนุชนาถ แสงชจัจ์
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คณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

โครงสร้างกรรมการมี 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมดจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางสาววนัดี กญุชรยาคง ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์ กรรมการ 
3. นายชาญชยั กลุถาวรากร กรรมการ 
4. นายสมศกัด์ิ กญุชรยาคง กรรมการ 
5. นายเควนิ จีราด พาเนล กรรมการ 
6. นายจิราคม ปทุมานนท ์ กรรมการ  
7. นายเกียรติชยั พงษพ์าณิชย ์ กรรมการอิสระ 
8. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา กรรมการอิสระ 
9. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ กรรมการอิสระ 

 
กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษัท มดีงันี ้

นางสาววนัดี กุญชรยาคง ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ์ หรือ นายชาญชัย กุลถาวรากร หรือ นาย
สมศกัด์ิ กญุชรยาคง รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
 
อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอาํนาจ และหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษทัฯ 

2. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
3. จดัใหมี้การทาํงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
4. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอย่างใด

แทนคณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจ เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมี
อาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอาํนาจหรืออาํนาจนั้นๆ ได้เม่ือเห็นสมควร  ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให ้คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมีรายละเอียด
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การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอาํนาจท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

5. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
คณะกรรมการตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ อนัไดแ้ก่เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้
ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของ
บริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้  นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมี
ขอบเขตหน้าท่ีในการกํากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

 
คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งหมด 5 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายชาญชยั กลุถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาววนัดี กญุชรยาคง กรรมการบริหาร 
3. นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์ กรรมการบริหาร 
4. นายสมศกัด์ิ กญุชรยาคง กรรมการบริหาร 
5. นายเควนิ จีราด พาเนล กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขต หน้าที ่ความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษทัฯ กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษทัฯ หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ 
พิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตาม
นโยบายท่ีกาํหนด อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 
หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือ
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

2. วางแผนและกาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทัฯ  
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
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3. ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไวใ้ห้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

4. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการประมูลงานหรือรับจา้งทาํของกบัหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 100 
ลา้นบาท รวมทั้ งเขา้ทาํธุรกรรม นิติกรรม หรือสัญญาใดๆ ลงทุน หรือลงทุนในทรัพยสิ์นฝ่ายทุน (Capital 
Expenditure) ในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

5. จา้งและเลิกจา้งพนกังานระดบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยกเวน้ในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูบ้ริหารท่ี
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

6. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัไว้
แลว้ 

7. ลงนามในเอกสารเบิกจ่ายเงินจากบญัชีธนาคารของบริษทัฯ ตามเง่ือนไขและวงเงินท่ีคณะกรรมการจะพิจารณา
มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

8. ใหมี้อาํนาจในการอนุมติัค่าใชจ่้ายตามท่ีกาํหนดไวใ้นงบประมาณประจาํปีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัไวแ้ลว้ 
ซ่ึงคณะกรรมการบริหารสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่จาํกดัวงเงินอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ  

9. การจดัหาแหล่งเงินทุน (Financing) สาํหรับการลงทุน หรือการลงทุนในทรัพยสิ์นฝ่ายทุน (Capital Expenditure) 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ หรือการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือนาํมาใช้ชาํระหน้ี (Refinancing) 
สาํหรับภาระหน้ีท่ีมีอยูแ่ลว้ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีดีกวา่เดิม 

10. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเขา้ประชุมเกินก่ึงหน่ึงจึงถือเป็นครบองคป์ระชุม 
11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัทางการเงินใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองภายใตข้อบเขตอาํนาจของตนตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ 

อน่ึง การมอบอาํนาจดังกล่าวขา้งตน้ให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของ
กรรมการบริหารท่านใด หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนาํเสนอ
เร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้น และบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองดงักล่าว  

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีการทาํรายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย แลว้แต่กรณี ตามความหมายท่ีกาํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ การทาํรายการ
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ ปฏิบติัการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าว
กาํหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองดงักล่าว 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน 
ดงัต่อไปน้ี 
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ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายเกียรติชยั พงษพ์าณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ* 
2. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ * มีความรู้ดา้นบญัชี และ/หรือการเงิน  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษทัฯ ทั้ง 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของ
กรรมการอิสระ ดงัต่อไปน้ี  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

2. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ 

5. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ บริษทัฯ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี ของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
6.1. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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6.2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
6.3. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
6.4. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 
6.8. รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาววนัดี กญุชรยาคง กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายชาญชยั กลุถาวรากร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามผลประกอบการ

ของแต่ละปี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม 

โบนัสประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการ และ
โครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงรวมถึง ค่าจา้ง เงินรางวลัประจาํปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน โดยมีหลกัเกณฑห์รือวธีิการ และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

4. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยพิจารณาตามผล
การปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ แนวปฏิบติัในอุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนชั้นนาํในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2551 มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้ก่ นางสาวรัติมา งามสง่า 
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2551 เป็นตน้ไป เพ่ือรับผิดชอบดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
1.1. ทะเบียนกรรมการ 
1.2. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
1.3. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
ผู้บริหารบริษัท  
 ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2555 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 6 ท่าน ดงัต่อไปน้ี  
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางสาววนัดี กญุชรยาคง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการสายงานการลงทุนพลงังานแสงอาทิตย ์
2. นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจเหลก็ (Steel) และสายงานสนบัสนุนธุรกิจ 
3. นายชาญชยั กลุถาวรากร กรรมการผูจ้ดัการสายงานการลงทุนทัว่ไป 
4. นายชยัวฒัน์ ตั้งสุวรรณพานิช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี และการเงิน (รักษาการ)* 
5. นายสุพจน์ วรรณโรจน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
6. นายสมชยั วงศรั์ตนวจิิตร รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
7. นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจเหลก็ (Steel) และสายงานสนบัสนุนธุรกิจ 

หมายเหตุ : * นางสาวนุชนาถ แสงชจัจ ์ซ่ึงเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี และการเงินเดิม ไดล้าออกจากบริษทัฯ และในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 มีมติแต่งตั้งนายชยัวฒัน์ ตั้งสุวรรณพานิช ให้เป็นรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี และการเงิน (รักษาการ) แทนนางสาวนุชนาถ แสงชจัจ ์
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่    

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นผูบ้ริหารจดัการธุรกิจปกติของบริษทัฯ ตลอดจนการบริหารงานประจาํวนัโดยทั่วไปของบริษทัฯ ทั้ งน้ี 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแลว้ 
2. มีอาํนาจอนุมติัการทาํธุรกรรมใดๆ ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ รวมถึงการจดัทาํขอ้เสนอ การเขา้ทาํ

สัญญา  การจดัซ้ือจดัจา้ง โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 50.0 ลา้นบาท หรือตามระเบียบอาํนาจอนุมติัซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 

3. มอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการบริหารงานและดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้ฝ่ายจดัการและพนกังานของ
บริษทัฯ ตามโครงสร้างองค์กรท่ีคณะกรรมการบริษทัฯได้อนุมติัไว้  ทั้ งน้ีโดยสอดคลอ้งกับกฎหมาย  และ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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4. มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
แทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดต้ามขอบเขตอาํนาจท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้รับตามขอ้กาํหนดน้ี หรือตาม
กฎหมาย  โดยการมอบอาํนาจช่วง  ทั้ งน้ีการมอบหมายดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั
บริษทัฯ คาํสัง่ หรือมติท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัฯไดก้าํหนดไว ้

5. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้งของพนกังานทั้งหมดของบริษทัฯ ในตาํแหน่ง
ตํ่ากวา่ระดบัผูบ้ริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตวัแทนฝ่ายนายจา้งในคณะกรรมการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัฯ 

6. มีอาํนาจออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทัฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทาํงานภายใน
องคก์ร 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นคราวๆ ไป 
ทั้งน้ี การปฏิบติัหนา้ท่ีและการดาํเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯและอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ โดยให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีหน้าท่ีตอ้งรับนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯไปปฏิบติั พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารโดยเฉพาะ ทั้งน้ี ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบติัตามข้อกาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี การเลือกตั้ง
กรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยใชเ้สียงขา้งมากตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ โดยมีวิธีการ
ต่อไปน้ี  

1. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ใหผู้ถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ท่ีตนถือ 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีพึง

มี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

โดยในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้ งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมี

คุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัฯ โดย
กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนตอ้งมีความรู้ด้านบญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบและกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงกาํกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูต้รวจสอบบัญชี และการ
พิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทาํหนา้ท่ีแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ ในส่วนท่ี

เป็นงานบริหารจดัการและงานประจาํท่ีเกินอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ บริหารงาน
ในเชิงนโยบายและงานกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารไดม้ากข้ึน 
 
5.4  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทัฯ อยู่ในรูปเบ้ียประชุม ค่านํ้ ามนัรถ และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดย

ค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการแต่ละรายไดรั้บ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
หน่วย: บาท 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทนของกรรมการ 

สําหรับปี 2553 
ค่าตอบแทนของกรรมการ 

สําหรับปี 2554  
ดร. สุรเดช  จนัทรานุรักษ ์ 93,330 23,000 
นายประสิทธ์ิ  อุ่นวรวงศ ์ 56,100 132,000 
นางสาวสุรีรัตน์  ทองใบ 52,100 8,000 
นายสุพจน์   วรรณโรจน์ 52,100 8,000 
นายสมชยั วงศรั์ตนวจิิตร 52,100 8,000 
นายเลิศชยั  วงคช์ยัสิทธ์ิ 63,100 18,000 
นายนาํพล  เงินนาํโชค 68,100 17,000 
นางสาววนัดี กญุชรยาคง - 177,000 
นายชาญชยั กลุถาวรากร - 120,000     
นายสมศกัด์ิ กญุชรยาคง - 159,000 
นายเกียรติชยั พงษพ์าณิชย ์ - 554,000 
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา - 373,000 
ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ - 361,000 
นายจิราคม ปทุมานนท ์ - 155,000 
นายเควนิ จีราด พาเนล - 135,000 

รวม  436,930 2,248,000 
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ช่วงตน้ปี 2554 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทัฯ เพื่อความเหมาะสมตามการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษทัฯ โดย
รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง วนัทีล่าออกจาก
ตาํแหน่ง 

วนัทีเ่ข้ารับตาํแหน่ง 

ดร. สุรเดช  จนัทรานุรักษ ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

8 เมษายน 2554 - 

นางสาวสุรีรัตน์  ทองใบ กรรมการ 31 มีนาคม 2554 - 
นายสุพจน์   วรรณโรจน์ กรรมการ 31 มีนาคม 2554 - 
นายสมชยั วงศรั์ตนวจิิตร กรรมการ 31 มีนาคม 2554 - 
นายเลิศชยั  วงคช์ยัสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 8 เมษายน 2554 - 
นายนาํพล  เงินนาํโชค กรรมการตรวจสอบ 8 เมษายน 2554 - 
นางสาววนัดี กญุชรยาคง ประธานกรรมการ - 1 เมษายน 2554 
นายชาญชยั กลุถาวรากร กรรมการ - 1 เมษายน 2554 
นายสมศกัด์ิ กญุชรยาคง กรรมการ - 1 เมษายน 2554 
นายเกียรติชยั พงษพ์าณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - 18 เมษายน 2554 
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ - 18 เมษายน 2554 
ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบ - 18 เมษายน 2554 
นายจิราคม ปทุมานนท ์ กรรมการ - 16 มิถุนายน 2554 
นายเควนิ จีราด พาเนล กรรมการ - 16 มิถุนายน 2554 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบ้ียกรรมการรายเดือน และเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
 เบ้ียกรรมการรายเดือน  

(เฉพาะบุคคลท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ) 

เบ้ียประชุม 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน 15,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการ 10,000 บาทต่อเดือน 10,000 บาทต่อคร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบ้ียกรรมการรายเดือน และเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
 

เบ้ียกรรมการรายเดือน 
เบ้ียประชุม 

(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน 15,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน 10,000 บาทต่อคร้ัง 
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คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มีเพียงเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 เบ้ียกรรมการรายเดือน  
(เฉพาะบุคคลท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ) 

เบ้ียประชุม 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไม่มี 15,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไม่มี 10,000 บาทต่อคร้ัง 

โบนสัคณะกรรมการ 
โบนสัคณะกรรมการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตาํแหน่ง โบนสั 
ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จาํกดัวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท 
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ จาํกดัวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จาํกดัวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท 

ทั้งน้ี เงินโบนสัจะไม่เกินร้อยละ 2.0 ของกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัฯ และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละดาํเนินการจดัสรรเงินโบนสัดงักล่าว 

SPC มิไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  และปี2554 อย่างไรก็ดี 
รายละเอียดผูท่ี้เป็นกรรมการของ SPC ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ ปี  2554 มีดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
นางสาววนัดี กญุชรยาคง ประธานกรรมการ 
นางประคอง กญุชรยาคง กรรมการ 
นายสมศกัด์ิ กญุชรยาคง กรรมการ 
นายเควนิ จีราด พาเนล กรรมการ 
นายชาญชยั กลุถาวรากร กรรมการ 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 5 คน อยา่งไรก็ดี ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 7 คน โดย

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 
1. ภายหลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผา่น STEEL ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 ส่งผล

ใหมี้ผูเ้ขา้รับตาํแหน่งผูบ้ริหารเพ่ิมข้ึน 1 คน รวมมีผูบ้ริหารจาํนวน 6 คน 
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 16/2554 เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2554 ไดมี้การอนุมติัโครงสร้าง

องคก์รใหม่ ส่งผลใหมี้ผูบ้ริหาร 1 คนพน้จากการเป็นผูบ้ริหาร และมีผูเ้ขา้รับตาํแหน่งผูบ้ริหารเพ่ิมเติมอีก 2 คน 
ส่งผลใหมี้ผูบ้ริหารทั้งหมดจาํนวน 7 คน 

ดงันั้น ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในปี 2553 และ 2554  บริษทัฯ มีค่าตอบแทนของผูบ้ริหารรวมทั้งส้ิน 10.8 ลา้น
บาท และ 16.32 ลา้นบาทตามลาํดบั  

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร SPC 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 SPC มีผูบ้ริหารจาํนวน 6 คน และ 7 คนตามลาํดบั โดยในปี 2553 

และ2554  มีค่าตอบแทนของผูบ้ริหารรวมทั้งส้ิน 4.2 ลา้นบาท และ 5.4 ลา้นบาทตามลาํดบั อยา่งไรก็ดี นางสาววนัดี กุญชรยาคง 
ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการของ SPC ดว้ย มิไดมี้การรับค่าตอบแทนจาก SPC แต่อยา่งใด 
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(2) ค่าตอบแทนอืน่ 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในนามบริษทัฯ สาํหรับพนกังานบริษทัฯ  โดยแต่งตั้งให้บริษทัอเมริกนั 

อินเตอร์เนชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน  โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา พนกังานจะจ่ายเงินสะสมในอตัรา
ร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะท่ีบริษทัฯจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ซ่ึงสิทธิ
ประโยชน์น้ีรวมถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดว้ย 
 
5.5  การกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัฯได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจ้ัดทาํนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการ ซ่ึงจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549  ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีการกาํหนดบทบญัญติัต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางท่ีปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดน้าํหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีมาใช้เป็นแนวทางพฒันานโยบาย เพ่ือให้การบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส อนัจะเป็นการใหค้วามคุม้ครอง และเพ่ิมความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบติัในแต่ละหมวดดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ผูถื้อหุ้นทุก

รายไดรั้บสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ อนัไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัฯ การไดรั้บขอ้มูลของ
บริษทัฯ อยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู ่แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึง
เสียง โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญั และจาํเป็นสาํหรับผูถื้อหุ้นอยา่งสมํ่าเสมอ โดยผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และ
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2. จดัส่งหนงัสือนดัประชุมท่ีระบุวนั เวลา สถานท่ีจดัประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูถื้อ
หุ้นอย่างครบถว้น ไดแ้ก่ แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม รายละเอียดของขอ้มูลแต่ละวาระการประชุม รายงาน
ประจาํปี แบบหนงัสือมอบฉนัทะ และขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะ
ใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้ซ่ึงในหนงัสือนดัประชุมจะแจง้รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํมาแสดงในวนั
ประชุมดว้ย รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

3. ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการแจง้จาํนวน/สัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม  ทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและรับมอบ
ฉันทะ จากนั้นช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง โดยจดัให้มีคณะกรรมการตรวจนบัคะแนน ซ่ึง
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผูส้อบบัญชี และเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ ดาํเนินการตรวจนับคะแ นนเพื่อความ
โปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในหอ้งประชุม 

4. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นขอ้
สงสยั หรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมได ้ก่อนท่ีจะลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละวาระ โดยท่ีกรรมการ 
และกรรมการบริหารท่ีดาํรงตาํแหน่งเฉพาะเร่ืองต่างๆ จะร่วมช้ีแจงรายละเอียด และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น
ดว้ย 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 50 

5. ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

6. จดัใหมี้กรรมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
7. ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนแก่องค์กร เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 
หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัฯ คาํนึงถึงผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูถื้อหุ้นรายยอ่ย สนบัสนุนให้ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั

และเป็นธรรม โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ งเป็น

กรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ก่อนท่ีจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจง้วิธีการและกาํหนด
ระยะเวลาส้ินสุดในการใหสิ้ทธิผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2. ดาํเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระท่ีระบุในหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ) และไม่มีการเพ่ิมวาระเพ่ือ
พิจารณาอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) 

3. นาํเสนอขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น  และสนบัสนุนให้ใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะรูปแบบท่ีสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้

4. จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาํหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเร่ืองไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยเม่ือจบ
การประชุมผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

5. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นรายคน 
6. กาํหนดแนวทางในการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั ฯ ไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในองคก์รถือปฏิบติั ทั้งน้ีเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ 
7. กาํหนดแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เก่ียวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้น

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ 
 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตั้ งแต่ผูถื้อหุ้น กรรมกา ผูบ้ริหาร พนักงาน เจ้าหน้ี ลูกคา้ คู่ค ้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน 

ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความตอ้งการ และมีผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั การปฏิบติัต่อแต่ละฝ่ายจึงตอ้ง
กาํหนดเป็นนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

1. บริษทัฯ แบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ใหญ่และนกัลงทุน สถาบนั เจา้หน้ี ลูกคา้ 
คู่คา้และบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งน้ีในแต่ละกลุ่มดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีช่องทางใน
การส่ือสารและการตอบสนองความตอ้งการจากบริษทัฯ อยา่งพอเพียงของแต่ละกลุ่ม 

2. บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อลูกคา้ และคู่คา้ โดยมีการกาํหนดราคาสินคา้อย่างเหมาะสม และจะดาํเนินธุรกิจอย่างเป็น
กลางเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นท่ีตั้งและไม่เอาเปรียบคู่คา้เกินความจาํเป็น 

3. บริษัทฯ คาํนึงถึงสวสัดิภาพของบุคลากรของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทําสัญญาจ้าง มีการกําหนด
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพเพ่ือกระตุน้ใหบุ้คลากรของบริษทัฯ มีแรงจูงใจในการทาํงาน มีการฝึกอบรม มี
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ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีมีการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัสร้างวนิยัในการทาํงาน ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแล
อยา่งทัว่ถึง 

4. บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และสังคมในภาพรวม มี
แผนการในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากธุรกิจ
ของบริษทัฯ มีแผนชดเชยท่ีดีหากมีอุบติัเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการตอบแทนท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญั ถูกตอ้ง แม่นยาํเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจ และสร้างความ

เช่ือมัน่แก่นักลงทุนท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรวจสอบได ้บริษทัฯ  จึงให้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล และพยายาม
เพ่ิมช่องทางในการใหข้อ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศเก่ียวกบังบการเงิน และอ่ืนๆ ทุก
เร่ืองท่ีมีความสาํคญั ทนัต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่า
เทียมกนัตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํและปรับปรุงขอ้มูลบน Website 
ใหมี้ความครบถว้น อยา่งสมํ่าเสมอ รวดเร็ว ทนัสถานการณ์เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผูถื้อหุน้สามารถหาขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเติม และติดต่อกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. สารสนเทศของบริษทัฯ จดัทาํข้ึนอยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใสดว้ยภาษาท่ีกระชบั เขา้ใจง่าย 
มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัและจาํเป็นอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีส่วน
ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

4. เปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวน
คร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวใ้นรายงานประจาํปี 

5. จดัใหมี้หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการดาํเนินงาน และผลงานของบริษทัฯ 
ท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และสาธารณชนทัว่ไป อย่างสมํ่าเสมอ และมี
ประสิทธิภาพขจดัความเขา้ใจท่ีผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานประสานกบันกั
ลงทุน สถาบนั เจา้หน้ี นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในการให้ขอ้มูล การดาํเนินการ และการ
ลงทุนของบริษทัฯ ดว้ยช่องทางท่ีสะดวก รวดเร็ว และเขา้ถึงไดง่้าย 

6. คณะกรรมการบริษทัฯ จัดให้มีการทาํงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบัญชี พร้อมทั้ ง
รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

7. ในรายงานประจาํปี คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินฐานะ และแนวโนม้ของบริษทัฯ โดย
สรุปท่ีเขา้ใจไดง่้าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชี รายงานทางการบริหารท่ีจาํเป็นเพ่ือการวเิคราะห์ในรูปแบบต่างๆ  

8. คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร ตามคาํนิยามของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ตอ้งมีการรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายของ
บริษทัฯ โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
ความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของผู ้
ถือหุน้ใหญ่ หรือไม่เป็นผูบ้ริหารหรือตวัแทนผูถื้อหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

2.  คณะอนุกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ มีการดาํเนินงานและ

กลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาหรือรับทราบ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดย
องค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และไดก้าํหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 (2)  ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 (3)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ
ท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 (4)  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ 

 (5)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและ
เปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาํนกังาน BK IC & AC ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นหน่วยปฏิบติั 

2.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน ทาํหนา้ท่ีประเมินผล
การปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการตามผลการดาํเนินงานของแต่ละปี รวมทั้งพิจารณา
ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัเกณฑห์รือวธีิการ และโครงสร้างท่ี
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
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2.3 คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 5 ท่าน ทาํหนา้ท่ีวางแผน
และกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน หลกัในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาและอนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯตามนโยบายท่ี
กาํหนด 

2.4 ประธานกรรมการบริษทัฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพ่ือมอบหมายใหก้รรมการบริษทัฯ บางคน
ทาํหนา้ท่ีเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดยอ่ย โดยคณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาถึงหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการชุดยอ่ย 
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายและตามสญัญา รวมทั้งประสบการณ์และคุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯแต่ละคน การเสนอแนะให้
กรรมการบริษทัฯเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดยอ่ยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

3. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเห็นชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทัฯ โดยสรุปบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

3.1  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

3.2  กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการ
บริหารงานและการจดัการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บมติ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือ
บางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ การแกไ้ขหนังสือบริคณห์
สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

3.3  พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

3.4  ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
3.5  จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบ

ระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ 
3.6  จดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึง

ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
3.7  กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  

หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดั ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่วา่จะทาํ
เพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง 

3.8  กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญา
ท่ีบริษทัฯ ทาํข้ึน หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 
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4.  การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ถือเป็นหน้าท่ีสําคญัในฐานะกรรมการบริษทัฯท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯอย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบและร่วมกนัตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
โดยแต่ละคร้ังจะมีการกาํหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไวช้ัดเจน และอาจจะมีการประชุมคร้ังพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมี
ความสาํคญัเร่งด่วน 

ในการประชุมประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้
รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้ งน้ีในการประชุมแต่ละคร้ังบริษทัฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหนา้เพ่ือใหก้รรมการบริษทัฯมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ีในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดย
ใหก้รรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธาน
ในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํรายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ี
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัฯ พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมาก
ท่ีสุดได ้

สถิตกิารเข้าประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 และ 2554 เป็นดงันี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ปี 2553 ปี 2554 
ดร. สุรเดช  จนัทรานุรักษ ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
7/7 3/3* 

นายประสิทธ์ิ  อุ่นวรวงศ ์ กรรมการ 7/7 19/19 
นางสาวสุรีรัตน์  ทองใบ กรรมการ 7/7 2/2* 
นายสุพจน์   วรรณโรจน์ กรรมการ 7/7 2/2* 
นายสมชยั วงศรั์ตนวจิิตร กรรมการ 7/7 2/2* 
นายเลิศชยั  วงคช์ยัสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 6/7 3/3* 
นายนาํพล  เงินนาํโชค กรรมการตรวจสอบ 7/7 3/3* 
นางสาววนัดี กญุชรยาคง ประธานกรรมการ - 17/17* 
นายชาญชยั กลุถาวรากร กรรมการ - 17/17* 
นายสมศกัด์ิ กญุชรยาคง กรรมการ - 14/17* 
นายเกียรติชยั พงษพ์าณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - 16/16* 
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ - 13/16* 
ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงศ ์พฤทธิ
พนัธ์ุ 

กรรมการตรวจสอบ 
- 14/16* 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง ปี 2553 ปี 2554 
นายจิราคม ปทุมานนท ์ กรรมการ - 10/10* 
นายเควนิ จีราด พาเนล กรรมการ - 8/10* 

* สําหรับปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 19 คร้ัง โดยในระหว่างงวดมีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทัฯ เพ่ือความ
เหมาะสมตามการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทั โดยรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัฯ สามารถดูไดจ้าก ขอ้ 9.3.1 

5.  ค่าตอบแทน 
บริษทัฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ ไดมี้การ

เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยจํานวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณา
เปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาจากหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบติังานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแลว้ บริษทัฯ ยงัจ่ายค่าตอบแทนเป็นโบนสัประจาํปี ใหแ้ก่กรรมการตามแนวทาง
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และจ่ายใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสูงโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงานใน
แต่ละธุรกิจ ซ่ึงวธีิการจ่ายค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ ปฏิบติัอยูน้ี่สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน และสะทอ้นถึงผลการ
ดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริง 

6.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัฯไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเน่ือง 

ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัฯจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯให้แก่กรรมการ
ใหม่ 

7.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายปี 

8. การเลอืกสรรกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯหรือกรรมการบริษทัฯคนใดคนหน่ึงอาจจะเสนอบุคคลเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการ

บริษทัฯ ได ้คณะกรรมการบริษทัฯ จะเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูต้รวจสอบคุณสมบติัของผูน้ั้นก่อนท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้จะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคลอ้งกบั
ภาระผูกพนัท่ีบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้นหลกัมีต่อบุคคลท่ีจะเขา้รับการคดัเลือก รวมทั้งจะคาํนึงถึงสัญญาท่ีบริษทัฯมีต่อผูถื้อหุ้นอีก
ดว้ย 

9. การเลอืกสรรกรรมการบริษัทฯ 
ในบางกรณี อาจตอ้งมีการเลือกสรรกรรมการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัสาํคญัใน

บริษทัฯ เน่ืองจากเป็นขอ้ผูกพนัตามสัญญาว่าผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะตอ้งมีตวัแทนเขา้เป็นกรรมการในบริษทัฯ  อย่างไรก็ตาม 
นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวแลว้ บุคคลผูท่ี้จะเขา้รับการคดัเลือกเขา้เป็น กรรมการบริษทัฯ นั้นจะไดรั้บการคดัเลือกโดยพิจารณา
จากคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

- ประสบการณ์ 
- ความรู้ 
- ความซ่ือสตัย ์
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- ความเขา้ใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทน้ี 
10.  จาํนวนบริษัททีก่รรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการของบริษทัฯ สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได ้แต่ทั้งน้ี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน
บริษทัอ่ืนตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ 
 
5.6  การกาํกบัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษทัฯมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งัน้ี 

1.  หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัฯ นาํขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสาํคญัของ บริษทัฯ ไปเปิดเผย
หรือนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัฯ หลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือ
หรือขายหุน้ของ บริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุน้ของ บริษทัฯ 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ควรหลีกเล่ียงและงดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอยา่งนอ้ย 24 – 48 ชัว่โมง 
ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ ไดใ้ห้ความรู้ความเขา้ใจแก่กรรมการและผูบ้ริหารของ บริษทัฯ เก่ียวกบัหนา้ท่ีในการรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์อง บริษทัฯ รวมทั้ง บทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“พรบ. บริษทัมหาชนฯ”) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
(“พรบ. หลกัทรัพยฯ์”) หน้าท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ กรรมการและผูบ้ริหาร และขอ้ห้ามในการใช้ขอ้มูลภายในท่ีมี
สาระสาํคญัของ บริษทัฯ ในการซ้ือขายหุน้ รวมทั้ง บทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม พรบ. หลกัทรัพยฯ์ 
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ประวตัคิณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นางสาววนัดี กุญชรยาคง - ประธานกรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน 
- กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

52 - ปริญญาเอก ปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต (กาํลงัศึกษา) 
- ปริญญาโท 
วิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
บณัฑิต มหาวิทยาลยั
เกษมบณัฑิต 
- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 
26 ของ  IOD ปี 2547 
- หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 
51 ของ  IOD ปี 2547 

 - เป็นพี่สาวของนาย
สมศกัด์ิ กุญชรยาคง 

2552 – ปัจจุบนั 
 
2553 – ปัจจุบนั 
2537 – ปัจจุบนั 
 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 
 
บริษทั แคปปิตอล เรสซิเดนซ ์จาํกดั 
บริษทั ดาทรอนไทย จาํกดั 
 
 
บริษทั ทองหล่อโฮมออฟฟิศ จาํกดั 
 
 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 
อพาร์ตเมนตเ์พื่อใหเ้ช่า 
นาํเขา้ และจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและช้ินส่วน
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม 
จดัซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่แลว้แบ่งเป็นแปลง
ยอ่ย เพื่อขาย แลกเปล่ียน ใหเ้ช่า 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
2520 – 2551 
 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์3) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จาํกดั 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
ผลิต ออกแบบ ติดตั้งแผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 59 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จาํกดั 
บริษทั บา้นสวน นครนายก ริเวอร์ไซด ์
จาํกดั 
บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 

นายชาญชยั กุลถาวรากร - กรรมการ 
- ประธาน
กรรมการบริหาร 
- กรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน 
- กรรมการผูจ้ดัการ
สายงานการจดัการ
ลงทุน 

55 - ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 
26 ของ  IOD ปี 2546 

 - ไม่มี 2552 – ปัจจุบนั 
 
 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2547 – 2551 

- กรรมการ 
- ประธาน
กรรมการบริหาร 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 
 
 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) 
จาํกดั 
บริษทั เวนเจอร์ แคป จาํกดั 
บริษทั หลกัทรัพย ์เคทีบี จาํกดั 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 
 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
บริษทัการลงทุน 
หลกัทรัพย ์

นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์ - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ
สายงานธุรกิจเหลก็ 
(Steel) 

52 - ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต 
สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนคร
เหนือ 
- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 

 - ไม่มี 2538 – 2554 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั 
(มหาชน) 
 

ผลิต จดัจาํหน่าย ติดตั้งแผน่หลงัคาเหลก็
เคลือบข้ึนลอนและอุปกรณ์เก่ียวกบัหลงัคา
และฝาผนงั 
 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 60 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

31 ของ  IOD ปี 2548 
- หลกัสูตรการ
บริหารงานภาครัฐ และ
กฎหมายมหาชนรุ่นท่ี 7  
สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตรวตท. รุ่น 9 
สถาบนัวิทยาการตลาด
ทุน 
- หลกัสูตรการเมอืงการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับ
นักบริหารระดบัสูง รุ่น
ท่ี 14 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

นายสมศกัด์ิ กุญชรยาคง - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 

51 - ปริญญาโท 
วิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์
บณัฑิต เอกเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
จนัทร์เกษม 
- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 
25 ของ  IOD ปี 2547 
- หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 
66 ของ  IOD ปี 2548 

 - เป็นนอ้งชายของ
นางสาววนัดี กุญชรยาคง 

2552 – ปัจจุบนั 
 
 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 

- รองกรรมการ
ผูอ้าํนวยการดา้น
ปฏิบติัการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 
 
 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 
 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 61 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2547 – 2551 
 
 
2545 - 2551 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารดา้นปฏิบติัการ 
- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์3) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) 
จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ผลิต ออกแบบ ติดตั้งแผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์
 
ผลิต ออกแบบ ติดตั้งแผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จาํกดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จาํกดั 
บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 

นายเควิน จีราด พาเนล - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 

62 - Diploma in Electrical 
Mechanics, Caulfield 
Institute of 
Technology, 
Melbourne, Australia 

 - ไม่มี 2551 – ปัจจุบนั 
2551 – 2553 
 
2539 - 2551 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- President & CEO 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 
Leybold Optics Singapore 
 
Singulus Technologies Asia Pacific, 
Singapore 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ผลิต ออกแบบ อุปกรณ์และระบบท่ีใชผ้ลิต 
thin film coating 
ผลิตอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต optical disc 

นายจิราคม ปทุมานนท ์ - กรรมการ  58 - ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์
บณัฑิต (ไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 - ไม่มี 2552 – ปัจจุบนั 
2551 – 2552 
2533 – 2551 

- Project Director 
- วิศวกรท่ีปรึกษา 
- วิศวกรระบบไฟฟ้า 

บริษทั เจเพน็ จาํกดั 
บริษทั สงวนวงษอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 
บริษทั เพาเวอร์ไลน ์เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั 

รับจา้งออกแบบโรงไฟฟ้า 
ผลิตและจาํหน่ายส่งแป้งมนัสาํปะหลงั 
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จดัหา และ
ติดตั้งงานระบบวิศวกรรม 

นายเกียรติชยั พงษพ์าณิชย ์ - ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

69 - ปริญญาโท พฒันา
การศึกษาระหวา่ง
ประเทศ มหาวิทยาลยั
สแตนฟอร์ด 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 
15 ของ  IOD ปี 2547 

 - ไม่มี 2549-ปัจจุบนั 
2541-2549 

- ท่ีปรึกษา 
- บรรณาธิการอาวุโส 

บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 
หนงัสือพิมพข์่าวสด และหนงัสือสือ
พิมพม์ติชน 

ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
โรงพิมพ ์
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา - กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน 

70 - ปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตร์ 
Imperial College of 
Science and 
Technology London 
University 
- ปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์
ประเทศองักฤษ 
- หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 
146 ของ  IOD ปี 2554 

 - ไม่มี 2550-ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 

- กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ทิพยนารายณ์ จาํกดั 
 
บริษทั ไทยคอม เน็ทเวิร์ค จาํกดั 
 
 
บริษทั เอ เจ เทคโนโลยี จาํกดั 

ผลิตนํ้ามนัพืช เนยเทียม ไขมนัผสม คา้ส่ง
นํ้า 
 
คา้เคร่ืองด่ืม นํ้าด่ืม นํ้าเร่ และเคร่ืองอุปโภค
อ่ืน 
ผลิต ซ้ือ ขายส่ง ขายปลีก นาํเขา้ ส่งออก 
เช่า และใหเ้ช่า ซ่ึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
อิเลค็ทรอนิกส์ 
รับเป็นท่ีปรึกษาใหบ้ริษทั 

ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ ์
พฤทธิพนัธุ ์

- กรรมการ
ตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ 

49 - ปริญญาเอก 
บริหารธุรกิจ (Doctor 
of Business 
Administration: DBA) 
คณะพาณิชยศ์าสตร์
และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ Carlson 
School of Management 
- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 
55 ของ  IOD ปี 2549 
- หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 
76ของ  IOD ปี 2549 
- หลกัสูตร ACP รุ่นท่ี 

 - ไม่มี 2551-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูช่้วยผูว้า่การ 
- กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 
บริษทั เอม็ล้ิงค ์เอเชียคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

ดูแลกิจการดา้นรถไฟของประเทศ 
นาํเขา้ คา้ปลีกโทรศพัทมื์อถือ เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองโทรสาร 
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

16 ของ  IOD ปี 2550 
นางสาวนุชนาถ แสงชจัจ ์ - รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ 
32 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

มหาสิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

 - ไม่มี 2550-ปัจจุบนั 
 
2548-2549 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
ควบคุมทางการเงิน 

บริษทั อีสท ์อินเตอร์แนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทั พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จาํกดั 
(มหาชน) 

ใหค้าํปรึกษาทางดา้นบญัชี 
 
ผูผ้ลิต ขายปลีก ขายส่งวสัดุก่อสร้าง 

นายชยัวฒัน ์ตั้งสุวรรณ
พานิช 

- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
บญัชี การเงิน 
(รักษาการ) 

51 - ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาส
ตร์ 
- ปริญญาตรี
พาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร  DAP รุ่นท่ี 
31 ของ IOD ปี 2548 

 - ไม่มี 2555 
 
 
 

2550 – 2554 
 
 
 

2548 – 2550 
 
 

2547 – 2548 
 

2546  

- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี
และการเงิน 
(รักษาการ) 
- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน  
 
- ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้น
บญัชีและการเงิน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร
และการเงิน 
- ผูค้วบคุมดา้นบญัชี & 
การเงิน 

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั 

(มหาชน) 
 
 
 
บริษทั พรีเม่ียม สตีล โพรเซสซ่ิง จาํกดั 
 
 
บริษทั  ริเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
 
บริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
ผลิต จดัจาํหน่าย ติดตั้งแผน่หลงัคาเหลก็
เคลือบข้ึนลอนและอุปกรณ์เก่ียวกบัหลงัคา
และฝาผนงั 
คา้สินคา้จาํพวกเหลก็และโลหะทุกชนิดทุก
ประเภท 
 
จาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัเคร่ืองสูบนํ้า 
ผลิต คา้ส่ง คา้ปลีก ส่งออกเป็ดสด, เป็ดสด
แช่แขง็  

นายสุพจน ์วรรณโรจน ์ - รองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
และการตลาด 

53 - ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา 

 - ไม่มี 2550 – 2554 
 
 
 
 

2540 – 2550 
 

2532 – 2540   

- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
และการตลาด 
- Advisor 
- Consulting 
- Construction  

บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
วิศวกรอิสระ 
 

ผลิต จดัจาํหน่าย ติดตั้งแผน่หลงัคาเหลก็
เคลือบข้ึนลอนและอุปกรณ์เก่ียวกบัหลงัคา
และฝาผนงั 
 
 
 
ธุรกิจก่อสร้าง 
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระ นคร
เหนือ 
- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 
72 ของ  IOD ปี 2551 

Manager  บจ.พุทธรัตน ์

นายสมชยั วงศรั์ตนวิจิตร - รองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบติัการ 

51 - ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต   
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี B.E. 
(MECHANICAL    
ENGINEERING) 
RMIT  UNIVERSITY 
(Royal   Melbourne 
Institute of  
Technology) 
- หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 
43 ของ  IOD ปี 2548 

 - ไม่มี 2548 – 2554 
 
 
 

2547 - 2548 
2547 - 2548 

2538 – ปัจจุบนั 
 

2544 – 2546 
 

2538 - 2544 

- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 

 
 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
-Factory Manager 

 
- กรรมการ 
- ผูจ้ดัการโรงงาน 

บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บริษทั ไวด ์คอนเน็กด ์จาํกดั 
บริษทั ออลลิงค ์จาํกดั 
บริษทั กิจเจริญอุตสาหกรรมพลาสติก 
จาํกดั 
บริษทั วาไทยอุตสาหกรรม จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั กิจเจริญอุตสาหกรรมพลาสติก 
จาํกดั 

ผลิต จดัจาํหน่าย ติดตั้งแผน่หลงัคาเหลก็
เคลือบข้ึนลอนและอุปกรณ์เก่ียวกบัหลงัคา
และฝาผนงั 
จาํหน่ายอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
จาํหน่ายอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
ผลิตและจาํหน่ายสีเมด็สาํหรับผสมพลาสติก 
ผลิตและส่งออกเส้ือผา้สาํเร็จรูป  
 
ผลิตและจาํหน่ายสีเมด็สาํหรับผสมพลาสติก 
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6. รายการระหว่างกนั 
 
 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เอสพีซีจี จาํกัด 
(มหาชน)) ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ SPC โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 450,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ี
ตราไวเ้ท่ากบั 1 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 450,000,000 บาท เพ่ือชาํระค่าหุ้นของ SPC  แทนการชาํระเป็นเงินสด ส่งผลให้บริษทัฯ ถือหุ้น
ใน SPC จาํนวนร้อยละ 100 (รายการดงักล่าวถือเป็นการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มโดย SPC ผ่านบริษทัฯ) ทั้งน้ี 
ก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มโดย SPC ดงักล่าวบริษทัฯ ไม่มีรายการระหวา่งกนั  
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6.1  รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

บริษทัฯ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC 
ตามงบการเงินรวมรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รวมทั้งเปิดเผยเพ่ิมเติม รายการระหวา่งกนัในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ของ SPC เพ่ือเปรียบเทียบดงัน้ี 

บุคคล/ 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีส้ินสุด

วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2554 

1. บ ริ ษั ท  ท อ ง ห ล่ อ  
โฮลดิง้ จํากดั 
(“ทองหล่อ โฮลดิ้ง”)
   
ประกอบธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์

 
 
 

1.  คุณสมปอง กุญชรยาคง 
 -   ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 1.80 

ณ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2554 
 -   เป็นหน่ึงในกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ 
 - ดํารงตําแหน่งกรรมการในทองหล่อ  

โ ฮ ล ด้ิ ง แ ล ะ ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  5 0 . 7  ใ น        
ทองหล่อ โฮลด้ิง ณ วันท่ี 30 เมษายน 
2554 

 
2.  คุณประคอง กุญชรยาคง 
 -   ถือหุ้นใน บริษัทฯ ร้อยละ 4.32 ณ วนัท่ี 

30 พฤษภาคม 2554 
 -   เป็นหน่ึงในกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ 
 - ดํารงตําแหน่งกรรมการในทองหล่อ  

โฮลด้ิงและถือหุ้นในทองหล่อ โฮลด้ิง 
ร้อยละ 0.01 ณ วนัที่ 30 เมษายน 2554 

 
 

รายการระหว่าง SPC กบัทองหล่อ โฮลด้ิง นั้น 
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนการเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทางอ้อม โดย ณ ปัจจุบัน 
SPC ไม่มีรายการกบั ทองหล่อโฮลด้ิง แลว้ 
 
1. ค่าเช่าพืน้ที่อาคาร 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2552 SPC ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา
เช่าพ้ืนท่ีอาคาร กับ บริษทั ทองหล่อ โฮลด้ิง 
จาํกัด เพ่ือเช่าสํานักงาน เลขท่ี 946/7 ซอย
สุขมุวทิ 55 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 333 ตารางเมตร 
โดยสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี  นับตั้ งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2553 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 มี
อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท และในวนั
ทําสัญญา บริษัทฯต้องชําระเงินจํานวน 
60,000 บาท เพ่ือเป็นหลกัประกัน ทั้งน้ี SPC 
ไดมี้การยกเลิกสัญญาดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 28 

 
 
 
 
 

240.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

40.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ และมีเง่ือนไขการค้า 
และอัตราค่าเช่า เ ทียบเท่ากับเ ง่ือนไข
การคา้ และอตัราค่าเช่าท่ี ทองหล่อ โฮลด้ิง 
ปล่อยเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายอ่ืน โดย SPC เห็น
ว่าอาคารดังกล่าวตั้ งอยู่ในบริเวณกลาง
เมือง ซ่ึงสามารถอาํนวยความสะดวกใน
การเดินทางให้แก่พนักงาน และผูบ้ริหาร
ของ SPC  
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บุคคล/ 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีส้ินสุด

วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2554 

3.  คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง 
 -  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และ

ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 1.80 ณ วนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2554 

 -   เป็นหน่ึงในกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ 
 - ถือหุ้น ในทองหล่อ โฮลด้ิง ร้อยละ 0.05 

ณ วนัที่ 30 เมษายน 2554 
 
4. คุณกนกพร กุญชรยาคง 
 -  ถือหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ 0.3 ณ วนัท่ี 30 

พฤษภาคม 2554 
 -   เป็นหน่ึงในกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ 
 -  ถือหุน้ในทองหล่อ โฮลด้ิง ร้อยละ 0.02 ณ 

วนัที่ 30 เมษายน 2554 
 

กุมภาพนัธ์ 2554 แลว้ 
 
2. ค่าเช่าทรัพย์สินอนัเป็นส่วนควบอาคาร 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2552 SPC ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา
กับ บริษัท ทองหล่อ โฮลด้ิง จาํกัด เพ่ือเช่า
ทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบในอาคารและ
อุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ ในอาคารเลขท่ี 946/8 ซอย
สุขมุวทิ 55 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 333 ตารางเมตร 
โดยสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี  นับตั้ งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2553 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 มี
อตัราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท และในวนั
ทาํสัญญา บริษทัตอ้งชาํระเงินจาํนวน 90,000 
บาท เพ่ือเป็นหลกัประกนั ทั้งน้ี SPC ไดมี้การ
ย ก เ ลิ ก สั ญ ญ า ดั ง ก ล่ า ว ตั้ ง แ ต่ วัน ท่ี  28 
กุมภาพนัธ์ 2554 แลว้ 

 
 

360.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการค่าเช่า

ทรัพยสิ์นอนัเป็นส่วนควบอาคาร ภายใต ้
เง่ือนไขการคา้ และอตัราค่าเช่า เทียบเท่า
กบัเง่ือนไขการคา้ และอตัราค่าเช่าท่ี ทอง
หล่อ โฮลด้ิง ปล่อยเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายอ่ืน 
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บุคคล/ 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีส้ินสุด

วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2554 

2. บริษัท เจเพน็ จํากดั 
   (เจเพน็) 
 
เ ป็ น บ ริ ษั ท รั บ เ ห ม า
ก่ อ ส ร้ า ง โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า
พลงังานแสงอาทิตย ์

1. คุณจิราคม ปทุมานนท์ 
 - ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ 

และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.20 ณ 
วนัที่ 30 พฤษภาคม 2554 

 -   เป็นหน่ึงในกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ 
 -   ถือหุน้ ร้อยละ 10.0 ในบริษทั เจเพน็ 

จาํกดั 
- ด ํารงตําแหน่งรองกรรมการผู ้จัดการ

อาวุโสใน SPC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ
บริษทัฯ  

 
 2. คุณปิยรัตน์ สุขสมบัติ 

-  เป็นนอ้งสาวของคุณจิราคม ปทุมานนท ์ 
-  ถือหุ้น ร้อยละ 70.0 ในบริษัท เจเพ็น 

จาํกดั 

SPC ไดมี้การทาํสัญญากบับริษทั เจเพน็ จาํกดั 
โดยให ้บริษทั เจเพน็ จาํกดั เป็นผูอ้อกแบบและ
รับเหมาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์องโคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 
1 โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น 1 และโคราช 3 
โดยมีมูลค่าของแต่ละสัญญา ดังน้ี โคราช 1 
มูลค่า 59,431,191.9 บาท (รวมสัญญาจ้าง
ออกแบบและส่วนเพ่ิมเติม)  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 มูลค่า 65,550,340 
บาท ขอนแก่น 1 มลูค่า 63,990,494 บาท และ 
โคราช 3 มลูค่า 64,386,180 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2554  SPC ได้ทาํการประกวดราคา
งานออกแบบและจ้างเหมาช่วง ในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ของ  
โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น 1 และโคราช 3 ซ่ึง
ในโครงการ ขอนแก่น 1 และโคราช 3 นั้ น 
SPC ได้ทาํการประกวดราคาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ท โดยบริษทั เจเพ็น จาํกัด ผ่าน
เกณฑก์ารคดัเลือกเน่ืองจาก  
(1) บริษทั เจเพน็ จาํกดั เสนอราคาตํ่าสุด  
(2) ผูบ้ริหารบริษัท เจเพ็นจาํกัด มีผลงาน 

และประสบการณ์ทางด้านโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์มากวา่ 30 ปี  

 (3) มีบุคคลากรและทีมงานท่ีมีคุณภาพ 
 

 ทั้ งน้ีคุณวนัดี กุญชรยาคง และผูเ้ก่ียวข้อง
ตา มมา ตร า  2 5 8  แ ห่ง พร ะ ร า ช บัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
มิได้ เ ป็ นผู ้ถือ หุ้น  ผู ้บ ริหาร  ผู ้มีอ ํา นา จ
ควบคุม ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือผูรั้บประโยชน์
ทอดสุดทา้ย (beneficial owner) ในบริษทั 
เจเพน็ จาํกดั หรือไดรั้บประโยชน์อ่ืนใดจาก

1. รายได้จากการขายสินค้า  
SPC มีการขายสินคา้ให้ บริษทั เจเพน็ จาํกดั 
ไดแ้ก่ แบตเตอร์ร่ี อุปกรณ์คุม 
ลีโอนิคส์ และหลอดไฟ 

1,098.6 
 

0- 
 

1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทาง
ธุรกิจ และราคาดงักล่าวเป็นไปตามราคา
ตลาด การขายสินคา้ดงักล่าวเกิดจากความ
เร่งด่วนของโครงการ โดย SPC สามารถ
จัดหาสินค้าได้ก่อนบริษัท เจเพ็น จาํกัด 
ทั้ ง น้ีบริษัท เจเพ็น จํากัด ได้นํา สินค้า
ดงักล่าวไปติดตั้งท่ีโครงการของบริษทัฯ 
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บุคคล/ 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีส้ินสุด

วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2554 
การทาํรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย กบับริษทั เจเพน็ จาํกดั  

  2. มูลค่ารายจ่ายฝ่ายทุน 
รายการดงักล่าวเป็นรายการรับรู้ตน้ทุนการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าก
การวา่จา้ง บริษทั เจเพน็ จาํกดั  

103,417.8 268,843.9 2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทาง
ธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา
ออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้างระหว่าง
บริษทั เจเพน็ จาํกดั กบั SPC 

  3. มูลค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
SPC มีการซ้ือสินคา้ ได้แก่ Junction Box, 
Circuit Box และ Terminal Box จาก บริษทั 
เจเพน็ จาํกดั 

4,206.0 6,714.0.0 3. รายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกติทาง
ธุรกิจ โดยบริษัทฯได้มีการเปรียบเทียบ
ราคา และเง่ือนไขการค้า โดยราคาและ
เง่ือนไขการค้าดังกล่าวเป็นไปตามราคา
และเง่ือนไขการค้าตลาด ทั้ งน้ีบริษัท เจ
เพน็ จาํกดั ไดน้าํสินคา้ดงักล่าวไปติดตั้งท่ี
โครงการของบริษทัฯ 
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บุคคล/ 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีส้ินสุด

วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2554 
  

 
 

4. เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 
 รายการดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้าง

รับเหมางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

- ยอดตน้งวด 
 - เพ่ิมข้ึน 
 -  (ลดลง) 
 -  ยอดปลายงวด 

 
 
 
 

590.4 
81,213.3 

(80,071.8) 
  1,732.0 

 
 
 
 

1,732.0 
96,768.7 

(75,051.9) 
23,448.8 

4. รายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกติทาง
ธุรกิจ และเงินจ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขสัญญาออกแบบและจ้างเหมา
ก่อสร้างระหว่างบริษัท เจเพ็น จาํกัด กับ 
SPC 

 
 
 

  5. เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 
     รายการดังกล่าวเป็นค่าก่อสร้างค้างจ่ายตาม

เง่ือนไขในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์อง SPC 

 -  ยอดตน้งวด 
 - เพ่ิมข้ึน 
 -  (ลดลง) 
 -  ยอดปลายงวด 

 
 
 
 

3,352.5 
62,003.7  

(83,936.9) 
  3,352.5  

 
 
  
 

3,352.5 
231,511.6 

(200,236.7) 
34,627.4 

6. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทาง
ธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา
ออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้างระหว่าง
บริษทั เจเพน็ จาํกดั กบั SPC 

3. คุณวันด ีกุญชรยาคง -  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ในบริษัทฯและถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 
52.61 ณ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2554 

 
-   เป็นหน่ึงในกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ 

รายการระหว่าง SPC กบั คุณวนัดี กุญชรยาคง 
นั้ น  เ ป็นรายการ ท่ี เ กิดข้ึนก่อนการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม โดย ณ 
ปัจจุบนั SPC ไม่มีรายการกบั คุณวนัดี กุญชร
ยาคง  แลว้ 
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บุคคล/ 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีส้ินสุด

วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2554 
 
  
 

1. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
คุณวนัดี กุญชรยาคงได้ทาํสัญญาให้เงิน
กู้ยืมระยะส้ันแก่ SPC โคราช 1 และ 
นครพนม 1 โดยกําหนดจ่ายคืนเม่ือทวง
ถาม  

 -  ยอดตน้งวด 
 - เพ่ิมข้ึน 
 -  (จ่ายคืน) 
 -  ยอดปลายงวด 
 - ดอกเบ้ียจ่าย 

 
 
 
 
 

48 
2,100 

(2,148) 
 - 
- 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 - 
- 

1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการความ
ช่วยเหลือทางการเงินท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
SPC เน่ืองจากเป็นแหล่งเงินทุนในการ
ดาํเนินโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง
SPC โดยเงินกูย้ืมระยะส้ันดงักล่าวมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี  

 

  2.  มูลค่าซ้ือท่ีดนิ 
 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 โคราช 2 ลง

นาม ในสัญญาซ้ือขายท่ีดินกับคุณวันดี 
กุญชรยาคง เพ่ือซ้ือท่ีดิน ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี ตาํบล
ด อ น ช ม พู  อ ํ า เ ภ อ โ น น สู ง  จั ง ห วัด
นครราชสีมาพ้ืนท่ีรวม 129-1-28 ไร่ ใน
ราคาประมาณ 10.7 ลา้นบาท 

 

10,669 - รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจ  ราคาซ้ือขายเป็นราคาอ้างอิงจาก
ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการจดัหา ซ่ึงตํ่ากว่า
ราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย บริษัท 
แอดวานซ์ แอพไพรซลั จาํกดั ทั้งน้ี โคราช 2 
ได้ซ้ือท่ีดินดังกล่าวในราคาประมาณ 10.7 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นราคาทุนโดยไม่บวกกาํไร 
การกระทาํดงักล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจ
ของ โคราช 2 
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ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2555 ได้พิจารณา และให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบับุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้สาํหรับรอบปีปัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 รวมถึงรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 
ธันวาคม 2554 ตามตารางขา้งตน้ เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในรายการระหว่างกัน
ดงักล่าวเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลตามความจาํเป็นเพ่ือดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากน้ีรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขโดยทัว่ไปตามปกติของบริษทัฯ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้แต่
อยา่งใด 
 
6.2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 
 

ในการทาํรายการระหวา่งกนั คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การพิจารณาและอนุมติัตามขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ี ซ่ึงใน
อนาคต หากมีการทาํรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึน จะตอ้งมีการนาํเสนอเร่ืองดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการเพ่ือทาํการพิจารณาและ
อนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน รวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการทาํรายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าวได ้

ทั้งน้ี ในอดีต บริษทัฯไดจ้ดัจา้งผูรั้บเหมาช่วงในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ คือ 
บริษทั เจเพน็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบักลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามท่ีเปิดเผยในขอ้ 11.1 อยา่งไรก็ดี
บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นหลกั ทั้งน้ีระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งของบริษทัฯ และ SPC มีพฒันาการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 เม่ือกลางปี 2553 SPC ไดเ้ร่ิมพฒันาคู่มือการปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งทัว่ไป
ในคู่มือดงักล่าวดว้ย  

 ในวนัท่ี 2 มกราคม 2554 SPC ไดเ้ร่ิมใชคู้่มือการปฏิบติังานดงักล่าว โดยในส่วนของการจดัจา้งผูรั้บเหมาช่วง
นั้น SPC ไดด้าํเนินการใหมี้การประกวดราคา งานออกแบบ และจา้งเหมาช่วงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ของ โคราช 2  และ เลย 1 ตามลาํดบั  

 ภายหลงัจากท่ี SPC ไดด้าํเนินการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ทางออ้มผ่าน STEEL ใน วนัท่ี 28 มีนาคม 
2554 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประกวดราคา งานออกแบบ และจา้งเหมาช่วงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ของบริษทัฯ ทุกโครงการ ผ่าน website ของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจดัจา้ง
ผูรั้บเหมาช่วงมากข้ึน โดยรายละเอียด และขั้นตอนการประกวดราคา งานออกแบบ และจา้งเหมาช่วงในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น เป็นไปตามขอ้ 11.2.1 นโยบายการและขั้นตอนการคดัเลือก
ผูรั้บเหมาช่วง  

 ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2554  และท่ีประชุม
คณะกรรมการของ บริษทัฯ คร้ังท่ี 15/2554 ไดอ้นุมติัคู่มือการปฏิบติังาน ของบริษทัฯ และอนุมติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมคู่มือการปฏิบติังานของ SPC เพ่ือใหน้โยบายของกลุ่มบริษทัฯมีความชดัเจน และสอดคลอ้งกนั โดย
คู่มือการปฏิบติังานของบริษทัฯ และ SPC ดงักล่าวไดมี้การระบุถึงรายละเอียด นโยบาย และขั้นตอนการ
คดัเลือกผูรั้บเหมาช่วงดว้ย (ดูรายละเอียดในขอ้ 11.2.1 นโยบายการและขั้นตอนการคดัเลือกผูรั้บเหมาช่วง
และขอ้ 11.3 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต)     
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6.2.1 นโยบายการและขั้นตอนการคดัเลือกผูรั้บเหมาช่วง 
บริษทัฯ และ SPC ไดก้าํหนดนโยบายและขั้นตอนการคดัเลือกผูรั้บเหมาช่วงโดยมุ่งเนน้ความโปร่งใส เท่ียงธรรม และ

เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยบริษทัฯจะถือปฏิบติัตามหลกัการและนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัดในโครงการของบริษทัฯทั้งหมด
ในอนาคต โดยหลกัการและนโยบายการจดัจา้งผูรั้บเหมาช่วงของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

1. การจดัจา้งงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทัฯ มีการกาํหนดให้บริษทัผูรั้บเหมาช่วงมีการแข่งขนั
กนัอย่างเปิดเผยและโปร่งใส โดยบริษทัฯจะกาํหนดรายละเอียดขอ้มูลการประมูลงานออกแบบและจา้งเหมา
ก่อสร้าง (“TOR”)  ท่ีหนา้เวปไซด์ของบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนกาํหนดยื่นซองจากผูรั้บเหมาช่วงเพ่ือประกวดงาน
อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

2. บริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการจดัจา้งให้เกิดผลดีต่อบริษทัฯ มากท่ีสุด  โดยคาํนึงถึงว่าโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
จะตอ้งแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ในราคา และคุณภาพท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯจึงกาํหนดหลกัเกณฑ์
และสิทธิการพิจารณาราคาโดยระบุรายละเอียดต่างๆใหผู้ส้นใจประมูลทราบใน TOR  

3. การจดัจา้งก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ทุกคร้ัง จะตอ้งไดรั้บอนุมติัตามขั้นตอนจากคณะกรรมการท่ี
จดัตั้งเพ่ือประเมินและต่อรองราคาผูรั้บเหมาช่วง ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ  รองกรรมการผูจ้ดัการ และ 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายวิศวกรรม ของ SPC โดยถา้ผูรั้บเหมาช่วงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และเขา้ข่ายเป็นการเขา้ทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ดาํเนินการทุกคร้ังเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

4. การวา่จา้งงานรับเหมาช่วงจะตอ้งจดัทาํสญัญาจา้งเหมาท่ีผ่านการสอบทานจากท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลผูมี้
ความเช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาถึงความไดเ้ปรียบ/เสียเปรียบท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม (ยกเวน้เน้ือหาสัญญาไม่
ต่างจากสญัญาเดิมท่ีเคยผา่นการสอบทานจากท่ีปรึกษากฎหมายแลว้ อยา่งเป็นสาระสาํคญั) 

5. แบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งหนา้ท่ีการลงนามทาํสญัญาจา้งเหมาวา่จา้ง การตรวจรับงาน และการบนัทึกบญัชีออกจาก
กนั โดย 

5.1 สญัญาจา้งเหมาจะไดรั้บการลงนามโดยผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
5.2 สาํหรับการตรวจนบังาน ฝ่ายวศิวกรรมของบริษทัฯจะเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยจะดาํเนินการตรวจสอบงาน

ท่ีสร้างเสร็จจริง และจดัทาํรายงานการก่อสร้างทุกๆเดือน 
5.3 สาํหรับการบนัทึกบญัชี ฝ่ายบญัชีจะเป็นผูรั้บผิดชอบโดยดาํเนินการตรวจสอบเอกสารท่ีเ ก่ียวขอ้ง  และ

ดาํเนินการบนัทึกบญัชี 
6. กาํหนดนโยบายการจดัจา้ง การทาํสญัญาวา่จา้ง หรือขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

อาทิ หน่วยงานฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายบญัชี และฝ่ายจดัซ้ือเป็นตน้ โดยหน่วยงานดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าว และเง่ือนไขของสญัญาอยา่งเคร่งครัด   

การตรวจรับงานท่ีวา่จา้ง  จะตอ้งมีการตรวจสอบวา่ คุณภาพงาน และความสาํเร็จของงานเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา
หรือไม่ 
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6.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

บริษทัฯมีการกาํหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตว่า จะตอ้งเป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะการ
ดาํเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทัฯไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัฯไปยงักลุ่มผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัฯอย่างไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ทาํ
รายการ พิจารณาว่าเง่ือนไขการกําหนดราคาและเง่ือนไขการทํารายการว่า เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณา
เปรียบเทียบการกาํหนดราคากับบุคคลภายนอก  โดยผูท่ี้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติัการทาํรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าว  ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาเสร็จส้ิน คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมติัรายการระหว่างกนัดงักล่าว และนาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัอีกคร้ังหน่ึง  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ 
หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  และตามมาตรฐานการบญัชี
ท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีบริษทัฯจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
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7. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

7.1 งบการเงนิ 

 
7.1.1       ช่ือผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 
 สาํหรับงบการเงินรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
 นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5369 
 บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 
 
 สาํหรับงบการเงินรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
 นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5369 
 บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 
 
 สาํหรับงบการเงินรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5369 
 บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 
 

สาํหรับงบการเงินรวมรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5369 
 บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 
 
7.1.2        สรุปรายงานการสอบบญัชีในระยะ 4 ปีทีผ่่านมา 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นสาํหรับงบการเงินรอบปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2551 ดงัน้ี 

รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นสาํหรับงบการเงินรอบปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2552 ดงัน้ี 

รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นสาํหรับงบการเงินรอบปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2553 ดงัน้ี 

รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัฯ โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นสาํหรับงบการเงินรวมรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดงัน้ี 

รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่งบการเงิน
ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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7.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

งบดุล – ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

 
31 ธ.ค. 2551 

(งบเฉพาะกิจการ) 
31 ธ.ค. 2552 

(งบเฉพาะกิจการ) 
31 ธ.ค. 2553 

 (งบเฉพาะกิจการ) 
31 ธ.ค. 2553 

(งบการเงินรวม****) 
31 ธ.ค. 2554 

(งบการเงินรวม*) 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  13.3 6.5 4.8 2.5 10.9 6.7 65.50 3.2 48.3 1.0 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - - - - - - - - 263.6 5.1 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - - - 20.0 1.0 - - 
ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืนๆ – สุทธิ 40.7 20.0 37.7 19.6 31.8 19.5 19.9 1.0 130.3 2.5 
มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ – สุทธิ 7.2 3.5 20.0 10.4 10.6 6.5 - - 24.2 0.5 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 47.3 23.2 41.0 21.4 20.3 12.4 1.5 0.1 29.5 0.5 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน           
     ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - - - - - 29.2 1.4 109.3 2.1 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4.1 2.0 3.9 2.0 2.4 1.5 4.7 0.2 17.3 0.3 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 112.6 55.3 107.4 55.9 76.0 46.6 140.8 6.9 622.6 12.0 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 88.7 43.6 80.8 42.1 81.1 49.7 1,764.4 86.6 4070.9 78.3 
สินทรัพยร์ะหวา่งทาง - - - - - - - - 206.4.0 4.0 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่ารับเหมาและอุปกรณ์ก่อสร้าง - - - - - - 5.8 0.3 41.5 0.8 
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน - - - - - - - - 15.5            0.3  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 0.5 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0 0.8 0.0 
เงินประกนัผลงาน – สุทธิ - - - - - - - - 4.1 0.0 
ค่าความนิยม - - - - - - - - 11.3 0.2 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.6 0.8 3.3 1.7 4.8 2.9 - - - - 
     เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัและจาํกดัใช ้
    ค่ารับประกนัเคร่ืองไฟรอตดัจ่าย - - - - - - 

119.4 
 

5.9 
 

168.30 
51.5 

3.2 
1.0 

     ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย - - - - 0.9- 0.6- 2.3 0.1 5.4 0.1 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 3.8 0.2 2.9 0.1 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 90.8 44.6 84.6 44.1 87.1 53.4 1,896.0 93.1 4578.6 88.0 

รวมสินทรัพย์ 203.5 100.0 192.0 100.0 163.1 100.0 2036.8 100.0 5201.2 100.0 

หน้ีสินหมุนเวียน           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8.0 3.9 10.0 5.2 - - - - 493.2 9.5 
เจา้หน้ีการคา้ 54.6 26.9 50.5 26.3 37.4 22.9 - - 61.2 1.2 
เจา้หน้ีก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง - - - - - - 41.6 2.0 116.5 2.2 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ - - - - - - 780.9 38.3 621.3 11.9 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
 

3.0 
 

1.5 
 

3.0 
 

1.6 
 

2.3 
 

1.4 
 

46.1 
 

2.3 
 

231.4 
 

4.5 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
 

0.9 
 

0.4 
 

1.6 
 

0.8 
 

1.8 
 

1.1 
 

1.4 
 

0.1 
 

3.1 
 

0.1 
เงินปันผลคา้งจ่าย - - 10.0 5.2 0.0 0.0 - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน           
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4.5 2.2 4.0 2.1 5.5 3.4 25.0- 1.2 67.2 1.3 
    เงินเรียกเก็บสูงกวา่มูลค่างานท่ีเสร็จ 4.3 2.1 8.1 4.2 3.9 2.4 - - 8.7 0.1 
    เงินมดัจาํรับค่าสินคา้ - - - - 6.8 4.1 - - 4.5 0.1 
    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - - - - - 1.3- 0.1- 10.6 0.2 
    อ่ืนๆ 9.0 4.4 5.6 2.9 2.7 1.7 3.4 0.2 17.5 0.3 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 84.5 41.5 92.9 48.4 60.4 37.0 899.7 44.2 1635.2 31.4 
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 งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

 
31 ธ.ค. 2551 

(งบเฉพาะกิจการ) 
31 ธ.ค. 2552 

(งบเฉพาะกิจการ) 
31 ธ.ค. 2553 

 (งบเฉพาะกิจการ) 
31 ธ.ค. 2553 

(งบการเงินรวม****) 
31 ธ.ค. 2554 

(งบการเงินรวม*) 

 ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน           
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน - - - - - - - - 3.7 0.1 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิยในหน่ึงปี 
 

13.8 
 

6.8 
 

10.8 
 

5.6 
 

5.3 
 

3.3 
 

356.1 
 

17.4 
 

2213.9 
 

42.6 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 3.6 1.8 1.6 0.8 4.3 2.6 3.8 0.2 7.1 0.1 
หุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยรอซ้ือคืน - - - - - - 80.1 4.0 86.4 1.7 
หุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน - - - - - - 90.7 4.4 98.7 1.9 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 17.5 8.6 12.4 6.5 9.6 5.9 530.7 26.0 2409.8 46.4 

รวมหน้ีสิน 102.0 50.1 105.4 54.9 70.0 42.9 1430.4 70.2 4045.0 77.8 

ส่วนของผู้ถือหุ้น           
ทุนจดทะเบียน***           
หุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 

บาท 50.0 24.6 50.0 26.0 - - - - - - 
หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 

บาท - - - - 500.0 306.5 - - - - 
หุ้นสามญั 45,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 

บาท - - - - - - 450.0 22.1 - - 
หุ้นสามญั 840,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 

บาท - - - - - - - - 840.0 16.1 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้***           
หุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 

บาท 50.0 24.6 50.0 26.0 50.0 30.6 - - - - 
หุ้นสามญั 45,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 

บาท - - - - - - 450.0 22.1 - - 
หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 

บาท - - - - - - - - 500.0 9.6 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการรวมธุรกิจ - - - - - - - - 89.0 1.7 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 25.9 12.7 25.9 13.5 25.9 15.9 - - - - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น - - - - - - (6.6) (0.3) (8.6) (0.2) 
กาํไรสะสม – จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย 5.4 2.7 5.4 2.8 5.4 3.3 - - - - 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20.2 9.9 5.4 2.8 11.9 7.3 (0.1) (0.0) (11.9) (0.2) 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ - - - - - - 443.3 21.8 568.5 10.9 
ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - 163.2 8.0 587.6 11.3 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 101.5 49.9 86.7 45.1 93.2 57.1 606.5 29.8 1156.1 22.2 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 203.5 100.0 192.0 100.0 163.1 100.0 2,036.9 100.0 5201.1 100.0 
หมายเหตุ  *  บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ทางออ้มผา่นบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 และเร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมในวนัดงักล่าวเป็นตน้มา 
 **  ร้อยละของสินทรัพยร์วม 
 ***  บริษทัฯได้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 500 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในปี 2553 เพ่ือรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มของ SPC ผา่นบริษทัฯ นอกจากน้ีในไตรมาสท่ี 3 ปี 2554 บริษทัฯไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกเป็น 840 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  เพ่ือรองรับการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯให้แก่ประชาชน และออกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมและประชาชน  

**** งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบกบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2554 เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทัย่อยของ SPC ทั้งน้ี การเปิดเผยงบ
การเงินดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีว่าดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Listing) หรือการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัยพฯ์ ทางออ้ม 
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งบกาํไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบ-สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม***) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงินรวม*) 

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

รายได้           
รายไดจ้ากการขาย 223.2 61.4 148.3 50.2 145.1 45.9 29.4 36.9 225.3 38.9 
รายไดอุ้ดหนุนส่วนเพิ่มราคาซ้ือไฟฟ้า - - - - - - 52.8 59.1 225.7 34.3 
รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 136.9 37.7 144.8 49.0 166.3 52.6 - - 127.6 25.5 
รายไดจ้ากการให้บริการ - - - - -  1.6 2.8 - - 
อ่ืนๆ 3.2 0.9 2.6 0.9 4.8 1.4 7.6 1.2 7.7 1.3 
รวมรายได้ 363.3 100.0 295.7 100.0 316.2 100.0 91.4 100.0 586.3 100.0 

ค่าใช้จ่าย           
ตน้ทุนขาย 178.7 49.2 127.4 43.1 123.2 39.0 22.6 30.7 196.3 35.1 
ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง 114.0 31.4 121.3 41.0 132.0 41.7 - - 109.2 20.1 
ตน้ทุนบริการ - - - - - - 0 1.3 - - 
(กาํไร) ขาดทุน จากอตัราแลกเปล่ียน - - - - - - 0 (13.1) 21.1 5.4 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7.6 2.1 7.1 2.4 9.5 3.0 - - 5.7 1.3 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23.2 6.4 22.0 7.4 26.8 8.4 27.6 28.4 84.8 15.4 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11.7 3.2 10.9 3.7 10.7 3.4 4.0 4.3 19.9 3.4 
รวมค่าใช้จ่าย 335.2 92.3 288.7 97.6 302.2 95.5 54.2 51.6 437.0 80.6 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

นิติบุคคล 
 

28.1 
 

7.7 
 

7.0 
 

2.4 
 

14.0 
 

4.4 
 

37.2 
 

48.4 
 

149.3 
 

19.4 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1.7 0.5 1.7 0.6 1.5 0.5 14.9 14.2 102.7 15.9 
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 26.4 7.3 5.3 1.8 12.5 4.0 22.3 34.3 46.6 3.4 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6.3 1.7 1.6 0.5 3.5 1.1 9.6 11.5 32.6 6.0 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 20.2 5.6 3.7 1.3 9.0 2.8 12.7 22.8 14.0 (2.6) 
ผลกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - - - 0 0.4 - - 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 20.2 5.6 3.7 1.3 9.0 2.8 12.7 23.2 14.0 (2.6) 
การแบ่งปันกําไรสุทธิ           
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 20.2 5.6 3.7 1.3 9.0 2.8 7.7 20.9 (11.8) (4.1) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ย - - - - - - 5.0 1.9 25.8 1.5 

กําไรสุทธิต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.40 - 0.07 - 0.18 - 0.02 - (0.02) - 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (ล้านหุ้น) 50.0 - 50.0 - 50.0 - 389.7 - 488.1 - 
หมายเหตุ *  บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดท้าํการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ทางออ้มผา่นบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 และเร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมในวนัดงักล่าวเป็นตน้มา 
 **  ร้อยละของรายไดร้วม 
 ***  งบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบกบัประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC ทั้งน้ี การเปิดเผย

งบการเงินดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีว่าดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) หรือการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม  
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งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   

(หน่วย: พนับาท) 

งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 
งบตรวจสอบ สําหรับรอบปี   

ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค.2553 
(งบการเงิน

รวม**) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงิน

รวม*) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน      
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 26,433.2 5,285.0 12,509.3 22,344.4 46,578.3 

หน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีการคา้ และตัว๋เงินรับ (โอนกลบั) 
หน้ีสงสัยจะสูญ – มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 
หน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีอ่ืน 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 
ค่าเส่ือมราคา 
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย ์
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์
ขาดทุนค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ่าย 
ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 

      ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
      ดอกเบ้ียจ่าย - ผลประโยชน์พนกังาน 

ประมาณการดอกเบ้ียจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่ายสัญญาเช่าการเงินตดับญัชี 
ดอกเบ้ียจ่าย 

3,174.5 
- 
- 

886.8 
- 

8,520.6 
- 

(302.5) 
- 

19.3 
792.2 

53.6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,227.8 
321.3 

1,544.2 
- 

150.2 
101.5 

- 
8,290.2 

- 
(27.5) 

(217.0) 
23.2 

- 
118.4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,064.9 
298.7 

1,379.6 
926.2 

- 
- 

1,733.3 
8,137.4 

- 
(1,579.4) 

- 
14.1 

- 
130.2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,018.3 
362.3 

- 
- 
- 
- 
- 

18,177.1 
- 
- 

(5,978.7) 
- 
- 

49.3 
- 

(889.6) 
0 
- 

993.5 
 

(216.1) 
- 
- 

3,992.7 
109.4 

7,692.50 

172.4 
- 
- 

45.4- 
- 

75,584.2 
1,831.8 
(642.9) 

19,163.5 
- 
- 

193.6 
931.8 

(236.0) 
(876.2) 

0 
5,107.7 
2,462.3 

(1,099.3) 
1,633.3 

81.4 
14,351.4 

578.3 
79,797.1 

  กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หน้ีสินดําเนินงาน 

เงินสดรับในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

 
41,126.8 

- 
- 

 
16,631.9 

- 
- 

 
24,631.9 

- 
- 

 
46,274.6 

- 
- 

 
245,240.9 
380,330.6 

(635,300.0) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้ และตัว๋เงินรับ/ ลูกหน้ีการคา้  2,239.3 1,540.5 4,288.7 (10,759.4) (78,109.2) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงมูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (1,927.8) (12,850.9) 8,458.4 - (12,341.8) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงสินคา้คงเหลือ 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงเงินประกนัผลงาน 

(23,214.6) 
1,962.4 

6,181.6 
(1,760.0) 

20,733.9 
(1,495.1) 

(1,472.8) 23,354.9 
- 743.1 

(เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีกรมสรรพากร - - - (24,317.7) (79,922.5) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,619.5) 1,858.5 (267.3) (1,162.7) (11,424.6) 
เพิ่มข้ึน( ลดลง) เจา้หน้ีการคา้ (5,211.2) (3,929.6) (13,053.7) - (15,727.6) 
เพิ่มข้ึน( ลดลง)ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 1,645.6 (467.8) (388.9) 21,047.0- (1,583.1) 
เพิ่มข้ึน( ลดลง)เงินเรียกเก็บสูงกวา่มูลค่างานท่ีเสร็จ 
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินมดัจาํรับค่าสินคา้ 

2,106.3 3,797.6 (4,201.9)  
- 

(2,593.1) 
(5,629.3) 

เพิ่มข้ึน( ลดลง)หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,991.6 (2,239. 9) 5,740.8 (732.7) 5,543.1 
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 18,099.0 8,761.9 44,486.9 28,876.2 (187,418.7) 
      เงินสดรับในดอกเบ้ียรับ - - - - - 
      เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย - - - - - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีถูกหัก   ณ   ท่ีจ่าย (5,937.0) (4,161.1) (4,460.5) (10,846.8) (31,251.6) 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 82 

(หน่วย: พนับาท) 

งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 
งบตรวจสอบ สําหรับรอบปี   

ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค.2553 
(งบการเงิน

รวม**) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงิน

รวม*) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 12,162.0 4,600.8 40,026.4 18,029.4) (218,670.4) 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้าง - - - (2,349.8) (41,508.9) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินมดัจาํค่าท่ีดิน - - - - (15,493.8) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัและมี  
    ขอ้จาํกดัในการใช ้ - - - 8,095.6 (48,917.5) 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 933.6 27.5 1,579.4 - - 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์    (11,483.7) (737.6) (2,007.1) - - 
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่ายบนัทึกเขา้เป็นงานระหวา่งก่อสร้าง (84.3) - - - - 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงไฟรอตดัจ่าย 

- (85.7) - - 
 

 
        (15,910.7) 

(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (166.9) - - 225.0 (2,380.4) 
เงินสดรับในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - 539,247.8 212,822.2 
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - (439,359.4) (199,500.0) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย ์ - - - - 1,486.7 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - (570,736.6) (1,772,661.0) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งทาง - - - - 0 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - (387.0) (321.1)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั - - - - 29,219.0 
เงินสดรับในดอกเบ้ียรับ - - - 216.1 1,099.3 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10,801.3) (795.7) (427.7) (465,048.0) (1,852,066.5) 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน 

    
34,020 

 
0 

    เงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยไม่เสียอาํนาจควบคุม - - - 42,000.0 223,020.0 
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (1,922.5) (1,673.6) (3,804.4) - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (1,227.7) (1,064.9) (1,018.3) - - 
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

8,000.0 2,000.0 (10,000.0) - 
 

828,435.4 
(335,194.7) 

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าสินทรัพยถ์าวร - - - (346,274.5) (877,825.4) 
เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,100.0 - 
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าทรัพยสิืนถาวร 

- - - (2,148.0) 
(319,153.8) 

           
(801,388.6)- 

เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,065.1 - - 431,483.9 2,179,321.9 
เงินสดจ่ายจากเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - (22,680.0) (111,624.1) 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี - - - (3,675.6)- (27,334.6) 
เงินสดรับจากหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยรอซ้ือคืน - - - 77,800.0 - 
เงินสดรับจากหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน - - - 55,000.0 - 
เงินสดรับจากการรับชาํระค่าหุ้นจากลูกหน้ีค่าหุ้น - - - 2,000 - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - - 100,000.0 - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน-ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - 113,400.0 173,656.0 
เงินสดจ่ายในหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - (758.8) (4,841.4) 
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว (2,676.0) (3,036.0) (6,236.0) - - 
เงินสดจ่ายเงินปันผล 
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย 

(14,998.5) (8,499.6) (12,470.2)  
(6,524.7) 

 
(70,505.9) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (6,759.6) (12,274.2) (33,528.9) 502,862.9 2,053,543.9 

 
 

     



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 83 

(หน่วย: พนับาท) 

งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 
งบตรวจสอบ สําหรับรอบปี   

ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค.2553 
(งบการเงิน

รวม**) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงิน

รวม*) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,399.0) (8,469.1) 6,069.9 55,844.3 (17,192.9) 
เงินสดและรายการเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 18,668.8 13,269.8 4,800.7 9,709.6 65,553.9 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 13,269.8 4,800.7 10,870.6 65,553.9 48,361.0 

หมายเหตุ   * บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ทางออ้มผา่นบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 และเร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมในวนัดงักล่าวเป็นตน้มา 

 ** งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบกบัประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทัย่อยของ SPC ทั้งน้ี การเปิดเผยงบการเงิน
ดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีว่าดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) หรือการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม  

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงิน

รวม1,4) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงิน

รวม1) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.3 1.2 1.3 0.2 0.4 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.7 0.7 0.9 0.1 0.1 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.2 0.1 0.5 0.1 0.3 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 7.3 5.6 6.2 4.3 4.5 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 50 65 58 84 80 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 8.1 5.6 8.3 15.3 10.5 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 44 64 43 23 35 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 5.1 4.7 5.8                0.5 1.7 
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 70 76 62 664 209 
วงจรเงินสด วนั 24 53 39 (556) (95)  

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร 
(Profitability Ratio)  

     

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 18.7 15.1 18.0 43.7 25.5 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 7.8 2.4 4.5 43.7 25.5 
อตัรากาํไรอ่ืน % 0.9 0.9 1.5 0.0 0.0 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 43.3 65.7 285.9 1.76 0.32 
อตัรากาํไรสุทธิ % 5.6 1.3 2.8 15.0 2.4 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 19.9 3.9 10.0 2.1 1.2 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio)  

     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 10.4 1.9 5.1 1.53 (0.6) 3 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 32.8 14.1 21.2 2.93 1.63 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.9 1.5 1.8 0.13 0.23 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Ratio)  

     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 1.0 1.2 0.8 0.7 0.3 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียต่อส่วนของ  

ผูถื้อหุ้น เท่า 0.3 0.3 0.1 0.0 0.4 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย เท่า 15.7 9.2 44.7 6.0 1.8 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั เท่า 0.4 0.3 1.2 (0.0) (0.0) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 74.3 229.7 138.6 0.03 0.0 
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบเฉพาะ

กิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงิน

รวม1,4) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงิน

รวม1) 

อัตราส่วนอื่นๆ       
      กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุน  บาท/หุ้น 0.40 0.07 0.18 0.02 (0.02) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ลา้นหุ้น 50.0 50.0 50.0 389.0 488.0 
หมายเหตุ 1  บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดท้าํการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ทางออ้มผา่นบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 และเร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมวนัดงักล่าวเป็นตน้มา และงบ

การเงินสาํหรับประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 นั้นเป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบ 
 2 วงจรเงินสดประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 คาํนวณรวมเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงวงจรการจ่ายเงินของเจา้หน้ี

ดงักล่าวใชร้ะยะเวลานานครอบคลุมระยะเวลาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ 
 3 ปรับฐานให้เป็นเตม็ปี เพ่ือการเปรียบเทียบ 
 4 การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน สาํหรับประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 อา้งอิงจากตวัเลขงบการเงินรวมของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบ ทั้งน้ี การ

เปิดเผยงบการเงินดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีว่าดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั หรือการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม (Reverse Takeover) 

 
 
 

7.2.1     การปรับโครงสร้างธุรกจิของบริษัทฯ 
 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั (“SPC”) โดยออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 450,000,000 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 450,000,000 บาท 
เพ่ือชาํระค่าหุน้ของ SPC แทนการชาํระเป็นเงินสด ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ถือหุน้ใน SPC ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดยรายการดงักล่าว
ถือเป็นการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม โดย SPC ผา่นบริษทัฯ 

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกั 2 ธุรกิจ คือ 
1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยผ์า่น SPC ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.1. ธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
1.2. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร (“EPC”) 
1.3. ธุรกิจบริการดา้นการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

(“OMM”) 
2. ธุรกิจเหลก็ ซ่ึงเป็นธุรกิจเดิมของบริษทัฯ 

7.2.2     นโยบายบัญชีของการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) หรือ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทางอ้อม          

จากการท่ี SPC รวมธุรกิจแบบยอ้นกลบักบับริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 และทาํให้ผูถื้อหุ้นเดิมของ SPC ไดเ้ขา้
มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 และมีอาํนาจการควบคุมบริษทัฯ จึงถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบ
ยอ้นกลบั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการรวมธุรกิจ  

จากมาตรฐานบญัชีฉบบัดงักล่าวนั้น การจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบัภายใตช่ื้อบริษทัฯ ซ่ึง
เป็นบริษทัใหญ่ตามกฎหมาย แต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชีเน่ืองจากถูกควบคุมโดยผูถื้อหุ้นเดิมของ SPC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยตาม
กฎหมาย และการท่ีบริษทัฯ ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนโอนให้แก่ผูถื้อหุ้น SPC เพ่ือเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งจาํนวนของ SPC นั้น จึง
พิจารณาไดว้า่งบการเงินรวมเป็นการนาํเสนอขอ้มูลต่อเน่ืองจากงบการเงินของบริษทัยอ่ยตามกฎหมาย หรือ SPC และการจดัทาํ
งบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ SPC ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อบริษทัฯ แบบยอ้นกลบั  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงเร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ 
หรือตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 เป็นตน้มา ซ่ึงการจดัทาํบญัชีในงบการเงินรวมดงักล่าวเป็นการจดัทาํงบการเงินรวมเสมือนวา่ 

7.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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SPC เป็นบริษทัแม่ และ ธุรกิจเดิมของบริษทัฯ (ธุรกิจเหลก็) เป็นบริษทัยอ่ย ส่งผลใหง้บการเงินรวมของบริษทัฯ สาํหรับปี 2553 
ท่ีนาํมาเปรียบเทียบนั้น เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC  

จากมาตรฐานบญัชีดงักล่าว งบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จะมีความแตกต่างจากงบการเงินรวม
ท่ีบริษทัฯไดเ้คยเปิดเผยไวก่้อนการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) เม่ือปี 2553 ในประเด็นหลกั ดงัต่อไปน้ี 

(1) งบกาํไรขาดทุน  
งบกาํไรขาดทุนรวมประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นงบกาํไรขาดทุนรวมท่ีจดัทาํตามมาตรฐานบญัชีว่า
ดว้ยการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 ดงันั้น งบกาํไรขาดทุนรวมประจาํปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 นั้นจะเป็นงบกาํไรขาดทุนรวมท่ีรับรู้กาํไรขาดทุนของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC 
(หลงัหักรายการระหว่างกนั) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 รวมทั้งรับรู้กาํไรขาดทุนจาก
ธุรกิจเดิมของบริษทัฯ (ธุรกิจเหลก็) ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 (งวดบญัชีภายหลงัจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั 
หรือ Reverse Takeover) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารบริษทัฯไดป้ระเมินวา่ ผลกระทบของยอดกาํไร
ขาดทุนจากธุรกิจเหล็กในวนัท่ี 28 มีนาคม 2554  (วนัท่ีมีการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั หรือ Reverse Takeover) ถึง 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 นั้นไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 
สําหรับงบกาํไรขาดทุนรวมประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบกบังบกาํไรขาดทุนรวม
ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 นั้น เป็นงบกาํไรขาดทุนรวมของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC  (หลงัจากหัก
รายการระหวา่งกนั) เน่ืองจาก บริษทัฯ แมว้า่จะเป็นผูซ้ื้อทางกฎหมาย แต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชี การนาํเสนอขอ้มูล
งบกาํไรขาดทุนรวมจึงเป็นการนาํเสนอขอ้มูลต่อเน่ืองจากงบการเงินของ SPC 

(2) งบดุล 
สาํหรับงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นงบดุลรวมท่ีถูกจดัทาํตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการซ้ือธุรกิจแบบ
ยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 งบดุลรวมดงักล่าว เป็นงบดุลท่ีรวมสินทรัพย ์และหน้ีสิน
ทั้งหมดของบริษทัฯ SPC และบริษทัฯยอ่ยของ SPC รวมทั้งมีการบนัทึกค่าความนิยมจาํนวน 11.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของบริษทัฯ และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดต้ามมูลค่ายติุธรรมก่อนวนัซ้ือธุรกิจแบบ
ยอ้นกลบั (Reverse Takeover)  
นอกจากน้ี งบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบกบังบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 นั้น 
เป็นงบดุลรวมของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC  (หลงัจากหกัรายการระหวา่งกนั) เน่ืองจาก บริษทัฯ แมว้า่จะเป็นผู ้
ซ้ือทางกฎหมาย แต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชี การนาํเสนอขอ้มูลงบดุลรวมจึงเป็นการนาํเสนอขอ้มูลต่อเน่ืองจากงบ
การเงินของ SPC 

(3) งบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดรวมประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นงบกระแสเงินสดรวมท่ีถูกจดัทาํตามมาตรฐานบญัชี
วา่ดว้ยการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 ดงันั้น งบกระแสเงินสดรวม
ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 นั้นจะเป็นงบกระแสเงินสดรวมท่ีรับรู้รายการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสด 
(หลงัหักรายการระหวา่งกนั) ของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 รวมทั้ งรับรู้รายการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดของธุรกิจเดิมของบริษทัฯ (ธุรกิจเหล็ก) ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2554 (งวดบญัชีภายหลงัจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั หรือ Reverse Takeover) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2554 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินว่า ผลกระทบของยอดการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากธุรกิจ
เหล็กในวนัท่ี 28 มีนาคม 2554  (วนัท่ีมีการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั หรือ Reverse Takeover) ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 
2554 นั้นไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 
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นอกจากน้ี งบกระแสเงินสดรวมประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบกบังบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรับประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 นั้น เป็นงบกระแสเงินสดรวมของ SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC  
(หลงัจากหกัรายการระหวา่งกนั) เน่ืองจาก บริษทัฯ แมว้า่จะเป็นผูซ้ื้อทางกฎหมาย แต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชี การ
นาํเสนอขอ้มูลงบกระแสเงินสดรวมจึงเป็นการนาํเสนอขอ้มูลต่อเน่ืองจากงบการเงินของ SPC  

7.2.3     ภาพรวมผลการดาํเนนิงานทีผ่่านมา 
(1) สรุปผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาของบริษัทฯ ก่อน SPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษัทฯ   

ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2553 วิกฤติเศรฐกิจของสหรัฐอเมริกา ไดส่้งผลกระทบต่ออตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจของไทย
อย่างมีนัยสําคญั ในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัฯ จึงมีผลการดาํเนินการท่ีค่อนขา้งผนัผวน โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551 2552 และ 2553 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย และรายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้งรวมทั้งส้ิน 360.1 ลา้นบาท 293.1 ลา้น
บาท และ 311.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 67.4 ลา้นบาท 44.4 ลา้นบาท และ 
56.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ18.7 ร้อยละ 15.1 และร้อยละ 18.0 ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงของอตัรากาํไร
ขั้นตน้ดงักล่าวเป็นผลมาจากราคาเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ มีความผนัผวนโดยเฉพาะในปี 2552 ท่ีราคาเหล็กมีการ
เพ่ิมข้ึน และลดลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งลดราคาขายเพ่ือรักษาฐานลูกคา้ อยา่งไรก็ดี ในปี 2553 สภาวะเศรษฐกิจ
ไทยเร่ิมมีการขยายตวั รวมทั้งค่าเงินบาทท่ีแข็งตวัข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ปรับเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีใน
รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร รวม
จาํนวน 42.5 ลา้นบาท 40.0 ลา้นบาท และ 46.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 20.2 ลา้นบาท 3.7 ลา้น
บาท และ 9.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ ประมาณอตัราร้อยละ 5.6 ร้อยละ 1.3 และร้อยละ 2.8 ตามลาํดบั  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 203.5 ลา้นบาท 192.0 ลา้นบาท 
และ 163.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายการหลกัของสินทรัพยห์มุนเวยีนไดแ้ก่ลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือซ่ึงผนัแปรไปตาม
ยอดขายของบริษทัฯ สาํหรับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงในปี 2551 บริษทัฯ 
ไดล้งทุน เพ่ือก่อสร้างอาคารสาํนกังานมูลค่ารวมทั้งส้ิน 11.5 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี สาํหรับรอบปี 2552 และ 2553 บริษทัฯ มิไดมี้
การลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญัในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  

 ในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในสินทรัพยถ์าวรนั้น บริษทัฯ ใชเ้งินทุนหลกัจากผล
การดาํเนินงาน และเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อยูใ่นระดบั 1.0 เท่า 
1.2 เท่า และ 0.8 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูใ่นระดบั 0.3 เท่า      0.3 เท่า และ 0.1 เท่า ใน
รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 ตามลาํดบั     
(2) สรุปผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาของบริษัทฯ ภายหลงั SPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษัทฯ  

ภายหลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 บริษทัฯ 
ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ ธุรกิจเหลก็ 

สาํหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น SPC เป็นผูด้าํเนินการผ่านบริษทัยอ่ยของ SPC ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ สามารถเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดแ้ลว้ทั้งส้ิน 5 
โครงการ กล่าวคือ 

1. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั เปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 
2. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั เปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2554 
3. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั เปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554  
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4. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั เปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 
5. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั เปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

จากการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายและบริการของ   บริษทัฯ 
เพ่ิมข้ึนจาก 83.8 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (โดยรายไดด้งักล่าวคาํนวณจากงบการเงินรวมของ SPC ตาม
มาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) เป็น 578.5 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 โดยเป็นการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 590.3 เน่ืองจากบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวน 5 โครงการ กล่าวคือ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และ เลย 1 เม่ือเทียบกบัจาํนวนโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พียง 1 โครงการ ไดแ้ก่ โคราช 1 ในงวดเดียวกนัปี 2553 รวมทั้งบริษทัฯ ยงัรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจเหล็กเพ่ิมเติมอีก
จาํนวน 265.7 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากวนัท่ี 1 เมษายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของธุรกิจเหล็ก หลงัจากการเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มของ SPC 

บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กนัยายน 2553 จาํนวน 61.2 ลา้นบาท (คาํนวณจากงบการเงินรวมของ 
SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) และ ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 273.0 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 73.0 และร้อยละ 47.2 ตามลาํดับ โดยต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ย 

(1) ตน้ทุนจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยถ์าวรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าํนวน 68.3 ลา้นบาท และ 75.5 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
และ 2554 ตามลาํดบั 

(2)  ตน้ทุนจากธุรกิจเหล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนวตัถุดิบเหล็ก และตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง โดยมีจาํนวนทั้งส้ิน
ประมาณ 223.7 ลา้นบาท สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 นั้น งบ
การเงินท่ีแสดงเป็นงบการเงินรวมของ SPC เท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีว่าดว้ยการรวมธุรกิจแบบ
ยอ้นกลบั) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถสร้างอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ในระดบัท่ีสูง ซ่ึง ณ ปัจจุบนั
ธุรกิจน้ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้กว่าร้อยละ 70 เน่ืองจากตน้ทุนขายของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น มีน้อยมากเม่ือเทียบกับ
รายไดท่ี้ไดรั้บจากการจาํหน่ายไฟฟ้า แต่หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม ทาํให้บริษทัฯ รับรู้รายได้
และตน้ทุนขายเพ่ิมเติมจากธุรกิจเหลก็ซ่ึงมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีตํ่ากวา่ อยูท่ี่อตัราร้อยละ 16.6 ส่งผลให้อตัรากาํไรขั้นตน้รวมเฉล่ีย
จากทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละธุรกิจเหลก็ลดลง  

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายจาํนวนรวมทั้งส้ิน 46.5 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 (คาํนวณจากงบ
การเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั)  และ 234.2 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าวส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 

(1) กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 7.4 ลา้นบาท และ (21.0) ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 และ 2554 ตามลาํดบั 

(2) ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและค่าตอบแทนผูบ้ริหารจาํนวน 31.6 ลา้นบาท และ 131.5 ลา้นบาท ในรอบปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 ตามลาํดบั 

(3) ตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 14.9 ลา้นบาท และ 102.7 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 
ตามลาํดบั 

(4) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 9.6 ลา้นบาท และ 32.6 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 
ตามลาํดบั  
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จากปัจจยัขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 12.7 ลา้นบาท และ 13.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไร 
(ขาดทุน) สุทธิ ประมาณอตัราร้อยละ 15.2 และ 2.4  ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 ตามลาํดบั  

ทั้งน้ี หากพิจารณา ถึงค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และตน้ทุนทางการเงิน จะเห็นไดว้า่ ค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวปรับตวัสูงข้ึน อยา่งไรก็ดี รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ มีเพียงพอต่อการชาํระค่าใชจ่้ายดงักล่าวได ้  ทั้งน้ี SPC ไดมี้การ
ป้องกนัความเส่ียงความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการทาํสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) และ
สญัญาซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือเงินตราต่างประเทศ (FX Option) อยา่งไรก็ดี เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวยงับนัทึกบญัชีแบบนอกงบดุล 
(Off Balance Sheet) และแมว้า่ SPC ไดล้ดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนแลว้ก็ตาม SPC ยงัตอ้งรับรู้กาํไร 
(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของแต่ละงวดในงบกาํไรขาดทุน ทาํให้เกิดความผนัผวนต่อกาํไร (ขาดทุน) 
สุทธิของ SPC อย่างไรก็ดี บริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการลงบัญชีตามมาตรฐาน International Financial Reporting 
Standards (IFRS) ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ สามารถบนัทึกเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวในงบดุล และจะลดความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวได ้ 

การจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายไดจ้ากบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบครบวงจร (EPC) ของ SPC ท่ีดาํเนินการให้กบับริษทัยอ่ยของ SPC รายไดจ้ากการให้บริการ EPC ดงักล่าวถือ
เป็นรายการระหวา่งกนั และตามมาตรฐานบญัชี รายการดงักล่าวจะถูกตดัรายการออกจากงบการเงินรวม อยา่งไรก็ดี ภาษีเงินได้
นิติบุคคลของ SPC นั้นจะถูกพิจารณาแยกชาํระตามงบการเงินเด่ียวของแต่ละบริษทั ดงันั้น เม่ือบริษทัฯ จดัทาํงบการเงินรวม 
รายการรายไดจ้าก EPC ถูกตดัออก ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายภาษีนิติบุคคลยงัถูกบนัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมของบริษทัฯ ส่งผลให้
บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ แมว้า่งบการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษทัจะมีการบนัทึกกาํไรสุทธิก็ตาม ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ 
อยู่ระหว่างการดาํเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทาํให้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าอาจยงัมีไม่มากนัก 
อย่างไรก็ดี เม่ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ยอยเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์รายได้จากการขายไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึน
ตามลาํดบั บริษทัฯ เช่ือวา่รายไดด้งักล่าวจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ปรับตวัดีข้ึนในอนาคต ซ่ึงบริษทัฯ ไดพ้ิจารณา
แลว้วา่ผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ะคุม้ค่ากบัการลงทุน 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 163.1 ลา้นบาท ตามงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงรวม
ธุรกิจเหลก็เพียงอยา่งเดียว หรือ 2,017.3 ลา้นบาท หากพิจารณาจากงบการเงินรวมของ SPC อยา่งไรก็ดี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554  (ตามงบการเงินรวมภายหลงัการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม) บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน
จาํนวน 5,201.1 ลา้นบาท รายการหลกัของสินทรัพยห์มุนเวียน ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้ซ่ึงผนัแปรไปตามยอดขายของบริษทัฯ และ 
ลูกหน้ีกรมสรรพากรซ่ึงเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(VAT ซ้ือ) ท่ีผนัแปรตามการ
ทยอยก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เพ่ิมข้ึน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัฯ (หากพิจารณาจากงบการเงิน
รวมของ SPC) ประกอบดว้ย ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 1,764.4 ลา้นบาท และ 4,070.8 ลา้นบาท สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 และ  2554 ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 130.7 ซ่ึงท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย สินทรัพยจ์ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง SPC  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม จาํนวน 70.0 ลา้นบาท ตามงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงรวมธุรกิจ
เหล็กเพียงอย่างเดียว หรือ 1,430.3 ลา้นบาท หากพิจารณาจากงบการเงินรวมของ SPC อย่างไรก็ดี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 (ตามงบการเงินรวมภายหลงัการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม) บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจาํนวน  
4,045.0 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในสินทรัพยถ์าวรจากเงินทุนจากผล
การดาํเนินงาน และเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูใ่นระดบั 2.4 เท่า (คาํนวนจากงบการเงินรวมของ SPC) และ 3.5 เท่า โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีตอ้ง
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จ่ายดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูใ่นระดบั 0.70เท่า (คาํนวนจากงบการเงินรวมของ SPC) และ 0.4 เท่า สาํหรับรอบปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 ตามลาํดบั 
7.2.4     การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ และรายไดอ่ื้น 
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างออ้ม

โดย SPC ผา่นบริษทัฯ) บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจเหล็กเพียงธุรกิจเดียว ซ่ึงประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย และรายไดจ้ากการ
ขายพร้อมติดตั้ง รวมทั้ งส้ิน 360.1 ลา้นบาท 293.1 ลา้นบาท และ 311.4 ลา้นบาท ตามลาํดับ ซ่ึงรายได้จากการขายได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านการเมืองในประเทศ และภาวะการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตวัลงจากวิกฤติ เศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัฯในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม แนวโนม้ของรายไดจ้ากการขายพร้อม
ติดตั้งเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีบริษทัฯ สามารถรับงานโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ไดเ้พ่ิมมากข้ึน และสภาวะเศรษฐกิจไทย
ท่ีเร่ิมมีการขยายตวัในช่วงปี 2553 ทาํใหภ้าคเอกชนเร่ิมลงทุนในโครงการต่างๆ มากข้ึน  

จากการท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผา่นบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 ทาํให ้  บริษทัฯ เร่ิม
จดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 เป็นตน้มา ดงันั้น งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั
ฯ จึงมีรายไดจ้าก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจเหล็กและธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงรายไดร้วมคิดเป็นจาํนวน 578.5 ลา้นบาท 
และเม่ือเทียบกบัรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีรายไดร้วมคิดเป็นจาํนวน 83.8 ลา้นบาท (คาํนวณจากงบการเงิน
รวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั)  คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 590.3 จากการ
รับรู้รายไดโ้ครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี สัดส่วนรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจเหล็กและ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส์าํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คิดเป็นสัดส่วนรายไดจ้ากแต่ละธุรกิจในอตัรา
ร้อยละ 46.0 และ 44.0 ตามลาํดบั รายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เพ่ิมข้ึนนั้น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการ
จาํหน่ายไฟฟ้า และ รายไดจ้ากส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder)  

ทั้งน้ี โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 สรุปดงัน้ี 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม*** งบการเงินรวม** 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี    
31 ธ.ค. 2551 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธ.ค. 2552 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี   
31 ธ.ค.  2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2554 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ* 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ* 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ* 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ* 

ธุรกิจเหล็ก           
4. รายไดจ้ากการขาย 223.2 61.4 148.3 50.2 145.1 45.9 - - 97.8 25.9 

- แผน่เหล็กเคลือบข้ึนลอน – ชนิดไม่เคลือบสี 112.5 50.4 62.7 42.3 65.6 45.2 - - 50.7 13.4 
- แผน่เหล็กเคลือบข้ึนลอน – ชนิดเคลือบสี 44.6 20.0 25.3 17.1 30.6 21.1 - - 21.7 5.8 
- ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 66.15 29.6 60.3 40.7 48.9 33.7 - - 25.4 6.7 

5. รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 136.9 37.7 144.8 49.0 166.3 52.6 - - 96.0 25.5 
6. รายไดอ่ื้น 3.2 0.9 2.6 0.9 4.8 1.5 - - 3.1 0.8 

รวมรายได้ธุรกิจเหล็ก 363.3 100.0 295.7 100.0 316.2 100.0 - - 196.9 52.2 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์           

5. รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า SPC ยงัไม่ไดมี้การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผา่นบริษทัฯ 20.9 36.9 48.8 12.9 

6. รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder)       33.5 59.1 129.4 34.3 

7. รายไดจ้ากการให้บริการ       1.6 2.8 - - 

8. รายไดอ่ื้น       0.7 1.2 2.0 0.5 

รวมรายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์       56.7 100.0 180.2 47.8 

รวมรายได้ทั้งหมด 363.3 100.0 295.7 100.0 316.2 100.0 56.7 100.0 377.1 100.0 
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หมายเหตุ  * ร้อยละของรายไดร้วม 
 ** งบการเงินรวมสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 นั้น รวมรายไดจ้ากธุรกิจเหลก็สาํหรับระยะเวลาตั้งแต่ SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผา่นบริษทัฯ เม่ือ

วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 อย่างไรก็ดี ในงบการเงินดงักล่าวไม่ไดร้วมผลการดาํเนินงานของธุรกิจเหล็กสําหรับวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 – 31 มีนาคม 2554 เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
ประเมินผลกระทบว่าจาํนวนดงักล่าวไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ 

 *** งบการเงินรวมสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  ท่ีนาํมาเปรียบเทียบ เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทัย่อยของ SPC ทั้งน้ีการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีว่าดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั หรือการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้ม (Reverse Takeover) 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างออ้ม
โดย SPC ผา่นบริษทัฯ) บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจาํนวน 3.2 ลา้นบาท 2.6 ลา้นบาท และ 4.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 0.9 ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.5 ของรายไดร้วมตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 18.8 เม่ือเทียบกบัปี 2551 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 84.6 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั โดยรายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าขนส่ง กาํไรจากการขายสินทรัพย ์
ดอกเบ้ียรับ และอ่ืนๆ  

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 งบการเงินของ
บริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มียอดรายไดอ่ื้นจาํนวน 1.4 ลา้นบาท (คาํนวณจากงบการเงินรวมของ 
SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) และ 7.7 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.3 ของ
รายไดร้วมตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 450.0 เม่ือเทียบกบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ทั้งน้ี รายได้
อ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  เน่ืองจากบริษทัฯ รับรู้รายไดอ่ื้นเพ่ิมเติมจากธุรกิจเหล็ก จาํนวน 8.2 ลา้นบาท 
โดยเป็นรายการกาํไรจากการขายทรัพยสิ์น และรายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ เป็นส่วนใหญ่ 

ตน้ทุนและกาํไรขั้นตน้ 
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างออ้ม

โดย SPC ผา่นบริษทัฯ) บริษทัฯ มีตน้ทุนขายจากธุรกิจเหลก็ ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนขาย และตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง รวมทั้งส้ิน 
292.7 ลา้นบาท 248.7 ลา้นบาท และ 255.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 15.0 เม่ือเทียบกบัปี 2551 
และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั โดยตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนแผน่เหลก็มว้นรีดเยน็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั
ของบริษทัฯ ท่ีสั่งซ้ือจาก บลูสโคป สตีล ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการขายเกิดจากยอดขายท่ีผนัผวนในรอบปีดงักล่าว 
ประกอบกบัราคาเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ มีความผนัผวน   

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 งบการเงินของ
บริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มียอดตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนจากทั้งธุรกิจเหล็ก และ ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์โดยตน้ทุนขายพร้อมติดตั้งและตน้ทุนบริการจากทั้งสองธุรกิจรวมทั้งส้ินจาํนวน 22.6 ลา้นบาท (คาํนวณ
จากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) และ 305.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,251.7  เม่ือเทียบกบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนขายและ
ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้งดงักล่าวแปรผนัตามยอดขายท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งผลกระทบจากความผนัผวนของราคาเหล็กซ่ึงเป็น
วตัถุดิบหลกัของธุรกิจเหล็ก สาํหรับสัดส่วนตน้ทุนขายรวมของธุรกิจเหล็กและธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส์ําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คิดเป็นสดัส่วนตน้ทุนขายของแต่ละธุรกิจในอตัราร้อยละ 27.0 และ 52.8 ตามลาํดบั ซ่ึงตน้ทุนขาย
จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส่์วนใหญ่เป็นค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน และตน้ทุนบริการ
ดา้นการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และมีสัดส่วนค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบั
ตน้ทุนขายจากธุรกิจเหลก็ 

ดงันั้น ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางออ้มโดย SPC ผา่นบริษทัฯ) บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายรวมประมาณร้อยละ 18.7 ร้อยละ 15.1 และร้อยละ 18.0 
ตามลาํดบั ซ่ึงอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2553 มาจากการท่ีบริษทัฯสามารถควบคุมตน้ทุนขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ทาํใหมี้อตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมสูงข้ึน แมว้า่ในปี 2552 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจหดตวั ทาํให้ยอดขาย
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ลดลงและราคาเหล็กซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัมีความผนัผวน ทั้งน้ี อตัรากาํไรขั้นตน้ของธุรกิจเหล็กมาจากงานขายพร้อมติดตั้งเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงงานดงักล่าวเป็นงานโครงการและสามารถบริหารตน้ทุนเพ่ือใหมี้อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีสูงกวา่งานขายเพียงอยา่งเดียว 

 หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 งบการเงินของ
บริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายรวมประมาณร้อยละ 73.0 
(คาํนวณจากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) และร้อยละ 47.2 ตามลาํดบั คิดเป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 345.9 เม่ือเทียบกบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ทั้งน้ี อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง เน่ืองจาก
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ย่างเดียว (คาํนวณจากงบ
การเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) ซ่ึงให้อตัรากาํไรขั้นตน้ในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งสูง 
(อตัราร้อยละ 73.0) และหลงัจากการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ทางออ้มทาํให้บริษทัฯ รับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนขาย
เพ่ิมเติมจากธุรกิจเหล็กซ่ึงอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 16.6 ทาํให้เม่ือคาํนวณอตัรากาํไรขั้นตน้จากทั้งสองธุรกิจ
รวมกนัแลว้ จะลดลงเป็นอตัราร้อยละ 47.2 ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างออ้ม

โดย SPC ผ่านบริษทัฯ) บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร รวมจาํนวน 42.5 ลา้นบาท 40.0 
ลา้นบาท และ 46.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 5.9 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.3 
เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ ซ่ึงรายการหลกัไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และหน้ีสงสยัจะสูญ  

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 งบการเงินของ
บริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มียอดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร รวมทั้งค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
รวมจาํนวน 31.5 ลา้นบาท (คาํนวณจากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) และ 
110.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 249.4 เม่ือเทียบกบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เน่ืองจาก
ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯ มีการรับรู้ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัพนักงาน รวมทั้งมีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมจาํนวนผูบ้ริหารหลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียน
ทางออ้มผา่นบริษทัฯ ทั้งน้ี สดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและค่าตอบแทนผูบ้ริหารของธุรกิจเหล็กและธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยส์ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 คิดเป็นสัดส่วนจากแต่ละธุรกิจอตัราร้อยละ 37.7 และ 19.1 
ตามลาํดบั  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ทางออ้มโดย SPC ผา่นบริษทัฯ) บริษทัฯมีกาํไรสุทธิทั้งส้ินจาํนวน 20.2 ลา้นบาท 3.7 ลา้นบาท และ 9.0 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
กาํไรสุทธิร้อยละ 5.6 ร้อยละ 1.3 และร้อยละ 2.8 ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 81.6 เม่ือเทียบกบัปี 2551 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 142.2 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ทั้งน้ี อตัรากาํไรสุทธิมีความผนัผวนเน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาเม่ือปลายปี 2551 ส่งผลให้ตลาดโดยรวมชะลอการลงทุน อีกทั้ งภาวะราคาเหล็กท่ีผนัผวนมากตลอดปี 2552 
อยา่งไรก็ดีอตัรากาํไรสุทธิของปี 2553 ปรับตวัดีข้ึนจากปี 2552เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลก 

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 งบการเงินของ
บริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มียอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทั้งส้ินจาํนวน 12.7 ลา้นบาท (คาํนวณจาก
งบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) และ 13.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.6 เม่ือเทียบกบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  
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7.2.5     การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบริษัทฯ 
ภาพรวมสินทรัพย ์
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างออ้ม

โดย SPC ผ่านบริษทัฯ)  บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจาํนวน 203.5 ลา้นบาท 192.0 ลา้นบาท และ 163.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 5.6 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และลดลงร้อยละ 15.1 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั 
สาเหตุการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยร์วมในรอบปี 2551-2553 ท่ีผ่านมา ส่วนหน่ึงมาจากการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนอนั
เกิดจากลูกหน้ีการคา้ลดลง ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีการเรียกเก็บหน้ีท่ีดีข้ึน และสินคา้คงเหลือมีแนวโนม้ลดลงจากการท่ี
บริษทัฯ เร่ิมใชน้โยบายไม่เก็บสต๊อควตัถุดิบ แต่สาํรองไวบ้างส่วน และจะสั่งซ้ือเพ่ิมเติมเม่ือไดรั้บงานจากลูกคา้ และเรียกเก็บ
เงินมดัจาํล่วงหนา้แลว้   

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 งบการเงินของ
บริษทัฯ สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มียอดสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจาํนวน 2,036.8 ลา้นบาท (คาํนวณ
จากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) และ 5,201.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิด
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 155.36 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ทั้งน้ี สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดด เน่ืองจากบริษทัฯ 
มีการรับรู้มูลค่าสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ยอยเปิดดาํเนินการ ซ่ึงสินทรัพยห์ลกัท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ แผงพลงังานแสงอาทิตย ์เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า และท่ีดิน เป็นส่วนใหญ่ 
รวมทั้งบริษทัฯ มีการรับรู้มูลค่าสินทรัพยเ์พ่ิมเติมจากธุรกิจเหลก็ จากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัของ SPC กบับริษทัฯ 

คุณภาพสินทรัพย ์
- ลูกหนีก้ารค้าและตัว๋เงนิรับ : ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยท์างออ้มโดย SPC ผ่านบริษทัฯ) บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ–สุทธิ ทั้งส้ินจาํนวน 40.7 ลา้นบาท 
37.7 ลา้นบาท และ 31.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และลดลงร้อย
ละ 15.7 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั ความผนัผวนของลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับในรอบปี 2551 - 2553 ท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่
มาจากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในกลุ่มลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน และอายมุากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 
โดยบริษทัฯใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต  และตามสถานะทางการเงินของลูกหน้ี   

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผา่นบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 นั้น  บริษทัฯ เร่ิม
จดัทาํงบการเงินรวม โดยงบการเงินรวมสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  และ 2554 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และตัว๋
เงินรับ-สุทธิ ทั้งส้ินจาํนวน 19.9 ลา้นบาท (คาํนวณจากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบ
ยอ้นกลบั) และ 130.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 554.2 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ทั้งน้ี การ
เพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-สุทธิอยา่งมีนัยสาํคญั เน่ืองจากบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จากธุรกิจเหล็กและโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึงสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ลูกหน้ีการคา้คิดเป็นสัดส่วนจากธุรกิจเหล็กและ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ตัราร้อยละ 0.9 และ 2.5 ตามลาํดบั  

- สินค้าคงเหลือ–สุทธิ : ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยท์างออ้มโดย SPC ผ่านบริษทัฯ) บริษทัฯมีสินคา้คงเหลือ–สุทธิ คิดเป็นจาํนวน 47.3 ลา้นบาท 41.0  ลา้นบาท 
และ 20.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 13.3 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และลดลงร้อยละ 50.5 เม่ือ
เทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของสินคา้คงเหลือในรอบปี 2551-2553 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากบริษทัฯ มีการตั้งค่า
เผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงสําหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัจาํนวน 1.1-1.2 ลา้นบาทในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2553 
บริษทัฯ ใชน้โยบายไม่สต๊อควตัถุดิบแต่สาํรองไวบ้างส่วน และจะสั่งซ้ือเพ่ิมเติมเม่ือไดรั้บงานจากลูกคา้และเรียกเก็บเงินมดัจาํ
ล่วงหนา้แลว้ ทาํใหไ้ม่มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงเพ่ิมเติม  
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หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 นั้น  บริษทัฯ ได้
เร่ิมจดัทาํงบการเงินรวม โดยงบการเงินรวมสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ
ทั้งส้ินจาํนวน 1.5 ลา้นบาท (คาํนวณจากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั)  และ 
29.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,866.7 เม่ือเทียบกบัปี 2553 โดยสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนยัสาํคญัจากการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจากธุรกิจเหล็กเป็นหลกั โดยสินคา้คงเหลือดงักล่าวแปรผนัตามยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี สินคา้คงเหลือสาํหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยมี์จาํนวนไม่มาก 

รายจ่ายลงทุน 
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างออ้ม

โดย SPC ผา่นบริษทัฯ) บริษทัฯมีสินทรัพยถ์าวรประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ทั้งส้ินจาํนวน 88.7 ลา้นบาท 80.8 ลา้น
บาท และ 81.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 8.9 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4 
เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในรอบปี 2551-2553 ท่ีผ่านมา ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิของธุรกิจเหล็กไม่ไดมี้การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั  

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผา่นบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554  นั้น    บริษทัฯ เร่ิม
จดัทาํงบการเงินรวม โดยงบการเงินรวมสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวร
ประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จาํนวน 1,764.4 ลา้นบาท (คาํนวณจากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่
ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) และ 4,070.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 130.7 เม่ือเทียบ
กับปี 2553 ทั้ งน้ี การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญัของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เน่ืองจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
จาํเป็นตอ้งมีการลงทุนสูงในสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสินทรัพยห์ลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส่์วนใหญ่ คือ 
แผงพลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า  ทั้ งน้ี บริษทัฯ จะมีรายจ่ายลงทุนในทรัพยสิ์นถาวรอย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นส่วนท่ีเหลือจนครบ 34 โครงการ  

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
- หนี้สินรวม : ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยท์างออ้มโดย SPC ผ่านบริษทัฯ) บริษทัฯมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจาํนวน 102.0 ลา้นบาท 105.4 ลา้นบาท และ 70.0 ลา้น
บาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และลดลงร้อยละ 33.6 เม่ือเทียบกบัปี 
2552 ตามลาํดบั ซ่ึงสาเหตุสาํคญัของการเปล่ียนแปลงในรอบปี 2551-2553 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเจา้หน้ีการคา้
เป็นหลกั ซ่ึงเป็นผลมาจากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเหลก็เป็นหลกั  

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 นั้น    บริษทัฯ 
เร่ิมจดัทาํงบการเงินรวม โดยงบการเงินรวมสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน
จาํนวน 530.7 ลา้นบาท (คาํนวณจากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีว่าดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) และ 
4,045.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 662.2 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีหน้ีสินจาก
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เน่ืองจากบริษทัฯ อยู่ใน
ระหวา่งการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงรายการหน้ีสินหลกั คือ เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีค่าสั่งซ้ือ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ จาํนวน 737.7 ลา้นบาท  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีเงินกูย้ืมระยะสั้น และ
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และเงินทุนหมุนเวียน จาํนวนรวม 
2,707.1 ลา้นบาท ในขณะท่ีหน้ีสินจากธุรกิจเหล็กมีจาํนวนไม่มาก โดยมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 61.2 ลา้นบาท และส่วนใหญ่เป็น
หน้ีสินหมุนเวยีนของธุรกิจ 
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- ส่วนของผู้ถือหุ้น : ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท์างออ้มโดย SPC ผ่านบริษทัฯ) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คิดเป็นจาํนวน 101.5 ลา้นบาท 86.7 ลา้นบาท  และ 
93.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 14.6 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.4  เม่ือเทียบ
กบัปี 2552 ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุน้ในรอบปี 2551-2553 ท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล 
และผลกาํไรของบริษทัฯ  

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 นั้น    บริษทัฯ 
เร่ิมจดัทาํงบการเงินรวม โดยงบการเงินรวมสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น
คิดเป็นจาํนวน 606.5 ลา้นบาท (คาํนวณจากงบการเงินรวมของ SPC ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั)  
และ 1,156.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90.6 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้นเน่ืองจากบริษทัฯ มีการรับรู้ส่วนทุนเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจเหล็ก จาํนวน 50.0 ลา้นบาท รวมถึงมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จากการรวมธุรกิจอีกจาํนวน 89.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการบนัทึกบญัชีภายหลงัจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัของ SPC กบับริษทั
ฯ ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั  

- ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน : ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์างออ้มโดย SPC ผา่นบริษทัฯ) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีค่าเท่ากบั 1.0 เท่า 1.2 เท่า 
และ 0.8 เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงมีแนวโนม้ในรอบปี 2551-2553 ท่ีผ่านมาลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ไดท้ยอยชาํระคืนเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 นั้น    บริษทัฯ 
เร่ิมจดัทาํงบการเงินรวม โดยงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่า
เท่ากบั 3.5 เท่า ทั้งน้ี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในรูปแบบ 
Project Finance เพ่ือใชใ้นการลงทุนก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์หลกัสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ิมมากข้ึน 
อน่ึง แมว้า่บริษทัฯ จะไดท้าํการเพ่ิมทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกนันั้น แต่การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินยงัมีสัดส่วนมากกวา่การเพ่ิมทุน
ดงักล่าว ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน  

สภาพคล่อง 
- กระแสเงินสด : ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยท์างออ้มโดย SPC ผา่นบริษทัฯ) บริษทัฯมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ จาํนวน (5.4) ลา้นบาท (8.5) ลา้นบาท 
และ 6.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางออ้มโดย SPC ผา่นบริษทัฯ) บริษทัฯมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงานทั้งส้ินจาํนวน 12.2 ลา้น
บาท 4.6 ลา้นบาท และ 40.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี สาเหตุหลกัท่ีทาํให้กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในรอบปี 
2551-2553 ท่ีผา่นมาเปล่ียนแปลงคือ (1) เจา้หน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากบริษทัฯ ลดการสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากค่าเงินบาทท่ีแข็ง
ตวัอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหก้ระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานลดตํ่าลง (2) มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ
เพ่ิมข้ึนในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 อนัเน่ืองจากบริษทัฯ สามารถส่งมอบงานไดเ้ร็วกวา่ท่ีกาํหนด และลดลง
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานเกือบเสร็จส้ินสาํหรับโครงการบริการขาย
พร้อมติดตั้งและรอการเบิกเงินงวดสุดทา้ย ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรม
ดาํเนินงานลดตํ่าลงในปี 2552 และเพ่ิมข้ึนในปี 2553  
 ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางออ้มโดย SPC ผ่านบริษทัฯ) กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน คิดเป็นจาํนวน (10.8) ลา้นบาท (0.8) 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 95 

ลา้นบาท และ (0.4) ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในรอบปี 2551-2553 บริษทัฯมิไดมี้การลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญัแต่อยา่งใด 
เวน้แต่ในปี 2551 บริษทัฯมีการลงทุนในการก่อสร้างอาคารและสาํนกังานมูลค่ารวมทั้งส้ิน 11.5 ลา้นบาท  
 ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 (ช่วงเวลาก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทางออ้มโดย SPC ผา่นบริษทัฯ) กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน คิดเป็นจาํนวน (6.8) ลา้นบาท (12.3) 
ลา้นบาท และ (33.5) ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงกระแสเงินสดท่ีใชไ้ปเพ่ิมข้ึนจากสาเหตุหลกั คือ การชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะ
สั้น และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปันผล 
หลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผ่านบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 นั้น บริษทัฯ เร่ิม

จดัทาํงบการเงินรวม โดยงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษทัยอ่ยของ 
SPC เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตามมาตรฐานบญัชีวา่ดว้ยการรวมธุรกิจ
แบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ทั้งน้ี บริษทัฯ มีกระแสเงินสด สุทธิ จาํนวน 65.5 ลา้นบาท และ 48.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
จาํนวน 18.0 ลา้นบาท และ (218.7) ลา้นบาท ตามลาํดบั การลดลงดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นเพราะ บริษทัฯ มีการลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีสภาพคล่องส่วนเกิน และมีลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับเพ่ิมข้ึนจากการจาํหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มากข้ึนตามจาํนวนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ทยอยเปิดเพ่ิมข้ึนตามลาํดับ 
รวมทั้ งบริษัทฯ ยงัมีลูกหน้ีกรมสรรพากรมากข้ึน ซ่ึงเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์(VAT ซ้ือ) ท่ีเพ่ิมข้ึน  
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน จาํนวน 
(465.0) ลา้นบาท และ (1,852.0) ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยถ์าวรของโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์ป็นส่วนใหญ่ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 
จาํนวน 502.8 ลา้นบาท และ 2,053.5 ลา้นบาท ทั้งน้ี กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดกู้้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจาํนวน 2037.7 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ทยอยลงทุนเพ่ิมข้ึน และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 493.2 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นเงินทุนในโครงการโรงไฟฟ้า  4 โครงการ 
(ขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 และโคราช 7) แมว้า่บริษทัฯ จะมีการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
สาํหรับธุรกิจเหลก็จาํนวน 72.4 ลา้นบาท ก็ตาม 
- อัตราส่วนสภาพคล่อง : ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554  อตัราส่วนสภาพคล่องของ

บริษทัฯ มีค่าเท่ากบั 1.3 เท่า 1.2 เท่า 0.2 เท่า และ 0.4 เท่า ตามลาํดบั และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัฯ มีค่าเท่ากบั 
0.7 เท่า 0.7 เท่า 0.1 เท่า และ 0.1 เท่า ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในช่วงปี 2551-2553 ท่ีผ่านมาอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วตํ่ากว่า
อตัราส่วนสภาพคล่อง เน่ืองจากสินคา้คงเหลือถือเป็นส่วนประกอบหลกัในสินทรัพยห์มุนเวียน และสินคา้คงเหลือของปี 2553 
ลดลงจากปี 2551 ทาํให้อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัดีข้ึน ทาํให้มีระดบัใกลเ้คียงกบัหน้ีสินหมุนเวียน และสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนํวาคม 2554 บริษทัฯมีหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมมากข้ึนจากเจา้หน้ีค่าสินทรัพยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีท่ีใชส้าํหรับ
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ซ่ึงส่งผลทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ของบริษทัฯ ลดลงค่อนขา้งมาก  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 วงจรเงินสด (Cash Cycle) มีระยะเวลา 24 วนั 53 วนั 39 
วนั และ (95)วนั ตามลาํดบั ทั้งน้ี วงจรเงินสดมีระยะเวลาเพ่ิมข้ึนในปี 2552 มาจากสาเหตุหลกัคือความสามารถในการเก็บหน้ี
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เฉล่ียลดลง จากภาวะตลาดการเงินตึงตวั และการหมุนของสินคา้ชา้ลง แต่ในขณะท่ีปี 2553 ปรับตวัดีข้ึนจากภาวะตลาดท่ีเร่ิมฟ้ืน
ตวั และบริษทัฯสามารถเขม้งวดกบัการควบคุมเครดิตไดม้ากข้ึน  และระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียลดลง จากการท่ีบริษทัฯลดการ
สั่งซ้ือวตัถุดิบจากค่าเงินบาทท่ีแข็งตวัอย่างรวดเร็ว แต่สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีวงจรเงินสดติดลบ 
เน่ืองจากระยะเวลาการชาํระหน้ีเฉล่ียชา้กวา่ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียและระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียรวมกนั อยา่งไรก็ตาม วงจรเงิน
สดติดลบดงักล่าวไม่ไดส้ะทอ้นภาพการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ อยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากหน้ีสินหมุนเวียน
หลกัระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นการลงทุนเพ่ือซ้ือสินทรัพยแ์ผงพลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และเป็นการลงทุนเพียงคร้ังเดียวในแต่ละโครงการ  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย มีค่าเท่ากบั 
15.7 เท่า 9.2 เท่า 6.0 เท่า และ 1.8 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจากในช่วงปี 2551-2553 ท่ีผ่านมา ภาระดอกเบ้ียลดลงจากการทยอยชาํระ
คืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน แต่สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีภาระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน
จาํนวนมากเพ่ือใชส้ําหรับการลงทุนในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประกอบกบัรายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ิงเร่ิมทยอยรับรู้ ทาํใหอ้ตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียยงัตํ่าอยู ่
7.2.6     การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

ภายหลงัจากท่ี SPC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผา่นบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 นั้น  บริษทัฯ มี
การประกอบธุรกิจ 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงดาํเนินการโดย SPC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และ 
ธุรกิจเหลก็ ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัฯ และเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในแต่ละธุรกิจอยา่งละเอียด จึงแยกวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน
และฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจ ดงัน้ี 

(1) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
(1.1) ตารางสรุปงบการเงนิของ SPC และบริษัทย่อยของ SPC 

งบดุล – บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษัทย่อย 
 งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบส้ินสุดวันท่ี 

 31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงินรวม*) 

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

สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.0 3.7 9.7 1.4 65.6 3.2 33.0 0.7 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - - - - - - 263.6 5.3 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - 119.0 16.7 20.0 1.0 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - - 9.2 1.3 19.9 1.0 98.9 2.0 
สินคา้คงเหลือ - - - - 1.5 0.0 9.5 0.2 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง 0.0 0.0 3.5 0.5 - - - - 
ภาษีซ้ือรอใบกาํกบั 0.0 0.0 2.9 0.4 - - - - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - 4.9 0.7 29.2 1.5 106.3 2.1 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.2 18.7 0.5 0.1 4.7 0.2 12.2 0.3 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 0.2 22.8 149.7 21.0 140.9 6.9 523.5 10.6 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินให้กูย้มืแก่กรรมการ 0.7 77.2 - - - - - - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - - 425.3 59.8 1,764.4 86.6 3,955.6 79.6 
สินทรัพยร์ะหวา่งทาง - - - - - - 206.5 4.2 
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา และอุปกรณ์ก่อสร้าง - - - - 5.8 0.3 41.5 0.8 
เงินมดัจาํค่าท่ีดิน - - - - - - 15.5 .3 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - 0.3 0.0 0.6 0.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน         
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 งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบส้ินสุดวันท่ี 

 31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงินรวม*) 

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

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั และมีขอ้จาํกดัการใช้ 
ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงไฟฟ้ารอตดัจ่าย 

- - 
127.5 

 
17.9 

 
119.4 

 
5.9 

 
168.3 

51.5 
3.4 
1.0 

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย - - 1.5 0.2 2.3 0.1 2.3 0.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 7.7 1.1 3.8 0.2 2.9 0.1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.7 77.2 561.9 79.0 1,896.0 93.1 4,444.7 89.4 

รวมสินทรัพย์ 1.0 100.0 711.7 100.0 2,036.9 100.0 4,968.2 100.0 

หน้ีสินหมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - - - 493.2 9.9 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง - - 28.8 4.0 41.6 2.1 116.5 2.4 
เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 0.0 0.0 - - - - 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ - - 338.2 47.5 780.9 38.3 621.3 12.5 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด 1  ปี - - - - 46.1 2.3       231.5 4.7 
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนด 1 ปี - - - - 1.4 0.0 1.8 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - - - - 0 0.0 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - - - 25.0 1.2 55.9 1.1 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - - - 1.3 0.0 10.6 0.2 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10.3 1,077.0 8.3 1.2 3.4 0.2 13.2 0.3 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
 

10.3 1,077.0 375.3 52.7 899.7 44.1 1,544.0 31.1 

หน้ีไม่สินหมุนเวียน         
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน - - - - - - 1.4 0.0 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 356.1 17.5 2,213.9 44.6 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - - 3.8 0.2 3.8 0.1 
หุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยรอซ้ือคืน - - - - 80.1 3.9 86.5 1.7 
หุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน 
หน้ีสินมาหมุนเวยีนอ่ืน 

- - - - 90.7 4.5 98.7 
.3 

2.0 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน - - - - 530.7 26.1 2,404.6 48.4 

รวมหน้ีสิน 10.3 1,077.5 375.3 52.7 1,430.4 70.2 3,948.6 79.5 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนจดทะเบียน         
หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 10.0 1,044.1 - - - - - - 
หุ้นสามญั 35,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท - - 350.0 49.2 - - - - 
หุ้นสามญั 45,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท - - - - 450.0 22.1 450.0 9.1 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้         
หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 2.5 261.0 - - - - - - 
หุ้นสามญั 35,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท - - 350.0 49.2 - - - - 
หุ้นสามญั 45,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท - - - - 450.0 22.1 450.0 9.1 
หัก ลูกหน้ีค่าหุ้น - - (2.0) (0.3) - - - - 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - 0.0 0.0 - - - - 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - บริษทัยอ่ย - - 0.0 0.0 - - - - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น - - - - (6.6) (0.3) (8.6) (0.2) 
กาํไรสะสม (11.9) (1,238.1) (11.7) (1.6) (0.1) (0.0) (9.4) (0.2) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (9.4) (977.1) 336.4 47.3 443.3 21.8 432.0 8.7 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  - - - - 163.2 8.0 587.6 11.8 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (9.4) (977.1) 336.4 47.3 606.5 29.8 1,019.6 20.5 

รวมหน้ีสินและส่วนผู้ถือหุ้น 1.0 100.0 711.7 100.0 2,036.9 100.0 4,968.2 100.0 
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หมายเหตุ *  SPC เร่ิมมีบริษทัยอ่ยในปี 2552 จึงไดเ้ร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมในปีดงักล่าว 
 **  ร้อยละของสินทรัพยร์วม 
 ***  SPC ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็น 35 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ในปี 2552 และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 35 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็น 45 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ในปี 2553 เพ่ือนาํทุนดงักล่าวไปพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 
งบกาํไรขาดทุน – บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษัทย่อย 

 งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

 31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ต. 2553 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงินรวม*) 

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

รายได้           
รายไดจ้ากการขาย -    -  -    - 82.3***  96.5 29.5  34.6 87.0  27.5 
รายไดอุ้ดหนุนส่วนเพิ่มราคาซ้ือไฟฟ้า -   -            -    -             -    - 52.8  62.0  225.7  71.2 
รายไดจ้ากการให้บริการ -    -         8.6  98.5   1.6  1.8   1.6              1.9      -    - 
รายไดอ่ื้น -    - 0.1  1.5 1.4  1.7 1.4 1.5 4.2  1.3 
รวมรายได้ -    - 8.7  100.0 85.3  100.0 85.3  100.0 316.9  100.0 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 
ตน้ทุนบริการ 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

-    
-    

11.6  

- 
- 

N.A. 

-    
-    

 7.7  

- 
- 

89.2 

20.7  
1.9  

31.6  

24.3 
2.2 

37.1 

22.6 
0.0  

31.6  

        26.5 
0 

37.0 

81.6 
-    

64.1  

25.8 
- 

20.2 
รวมค่าใช้จ่าย 11.6  N.A. 7.7  89.2 54.2  63.6 54.2  63.5 145.7            46.0 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - - - - 6.2  7.3 6.2  7.3 (21.1) (6.7) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (11.6) N.A. 0.9  10.8 37.3  43.7 37.3 43.8 150.1  47.3 

ตน้ทุนทางการเงิน              0.1 N.A.  0.3 3.1  14.9 17.5   14.9 17.5  102.3 32.3 
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  (11.7) N.A.        0.7  7.7       22.3  26.2    22.3  26.1    47.8 15.0 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล             -    -         0.5  5.8       9.6  11.3       9.6  11.3       31.3  9.8 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด   (11.7) N.A.        0.2  2.0          12.7  15.0        12.7  15.0   16.5 5.2 
           
การแบ่งปันกําไรสุทธิ           
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นใหญ่ (11.7) N.A. 0.2 2.0 7.7 9.0 7.7 9.0 (9.3) (2.9) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยใน

บริษทัยอ่ย - - - - 5.0 5.9 5.0 5.9 25.8 8.1 
หมายเหตุ * SPC เร่ิมมีบริษทัยอ่ยในปี 2552 จึงไดเ้ร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมในปีดงักล่าว 
 ** ร้อยละของรายไดร้วม 
 *** ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า รายไดส่้วนเพ่ิมราคาซ้ือไฟฟ้า และรายไดจ้ากการขายอ่ืนๆ 
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งบกระแสเงนิสด – บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษัทย่อย 
 งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบสําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

 31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงินรวม*) 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (11.7) 0.7 22.3                     22.3 47.8 
ปรับรายการกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสด

รับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 
     

ค่าเส่ือมราคา - 0.0 18.2 18.2 68.4 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - 0.0 0.0 0.0 
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย ์ - - - - 1.8 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย ์ - - - - 0.0 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - - - - (0.9) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - (0.1) (0.9) (0.9) (0.2) 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - - - - (0.8) 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง   0.7 (6.0) (6.0) 19.2 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ่าย 
ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 

- 
 

- 
 

1.0 
 

1.0 
 

                       5.1 
 

ดอกเบ้ียรับ (0.0) (0.0) (0.2) (0.2) (0.9) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน - - - - 1.4 
ดอกเบ้ียจ่าย-ผลประโยชน์พนกังาน - - - - 0.0 
ประมาณการดอกเบ้ียจ่าย - - 4.0 2.2 14.3 
ดอกเบ้ียจ่ายเช่าซ้ือ - - 0.1                      0.1 0.3- 
ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน - - -   
ดอกเบ้ียจ่าย 0.1 0.3 7.7 7.7 79.8 
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดําเนินงาน (11.6) 1.5 46.3 46.3 237.7 

เงินสดรับในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - - - - 380.3 
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - - - - (635.3) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้ - (9.2) (10.8) (10.8) (78.9) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินคา้คงเหลือ - - (1.5) (1.5) (4.2) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ยและบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั (0.0) - - - - 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในภาษีซ้ือรอใบกาํกบั - (2.9)  0- - 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีกรมสรรพากร - (4.9) (24.3) (24.3) (77.1) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (0.1) (0.3) (1.2) (1.2) (7.3) 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 21.0 21.00 (7.3) 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

10.2 
 

(2.1) 
 

(0.7) 
 

(0.7) 
 

4.9 
 

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (1.5) (17.8) 28.9 28.9 (187.0) 
เงินสดรับในดอกเบ้ียรับ 0.0 0.0   - 
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย - (0.2)   - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย - (2.0) (10.8) (10.8) (26.8) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (1.5) (20.0) 18.0 18.0 (213.8) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาก่อสร้างและ

อุปกรณ์ก่อสร้าง - - (2.3) (2.3) (41.5) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในวสัดุรอโอนเขา้งานก่อสร้าง - -  - - 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง - (3.5)  - - 
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 งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบสําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

 31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงินรวม*) 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

(เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง-บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 

(เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินมดัจาํค่าท่ีดิน - - - - (15.5) 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัและมี

ขอ้จาํกดัในการใช ้
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงไฟฟ้ารอตดัจ่าย 

- 
 

(127.5) 
 

8.1 
 

8.1 
 

(48.9) 
(15.9) 

(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - (1.3) 0.2 0.2 (2.3) 
เงินสดรับในเงินให้กูย้มืกรรมการ 1.8 - - - - 
เงินสดรับในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 273.1 539.2 539.2 212.8 
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - (392.0) (439.4) (439.4) (199.5) 
เงินสดรับในเงินให้กูย้มืแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 0.7 - - - 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย ์ - - - - 6.3 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร - (59.0) (570.7) (570.7) (1,771.0) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งทาง - - - -  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - (0.4) (0.4) (0.3) 
เงินสดรับในดอกเบ้ียรับ - - 0.2 0.2 0.9 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 1.8 (309.4) (465.0) (465.0) (1,874.9) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีไม่สูญเสีย

อาํนาจควบคุม - - - 
0 
0 0 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิ
เลือกขายคืน - - 34.0 34.0- - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีไม่สูญเสีย
อาํนาจควบคุม - - 42.0 42.0- 223.0 

เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.5 84.4 2.1 2.1 - 
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1.8) (84.3) (2.1) (2.1) - 
เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ - - - - 50.0 
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ - - - - (50.0) 
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าสินทรัพยถ์าวร - - (319.1) (319.1) (801.4) 
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - -   828.4 
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 431.5 431.5 2,179.3 
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - (22.7) (22.7) (111.6) 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี - (6.4) (3.6) (3.6) (27.3) 
เงินสดรับจากหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยรอซ้ือคืน - - 77.8 77.8 - 
เงินสดรับจากหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน - - 55.0 55.0 - 
เงินสดรับจากการรับชาํระค่าหุ้นจากลูกหน้ีค่าหุ้นของบริษทั - 7.5 2.0 2.0 - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษทั - 338.0 100.0 100.0 - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ย - - 113.4 113.4 173.7 
เงินสดจ่ายในหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - (0.8) (0.8) (2.0) 
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย - - (6.5) (6.5) (70.5) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (0.3) 339.1 502.9 502.9 2,056.3 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 0.0 9.7 55.8 55.8 (32.5) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 0.0 0.0 9.7** 9.7 65.5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 0.0 9.7 65.5 65.5 33.0 
หมายเหตุ *  SPC เร่ิมมีบริษทัยอ่ยในปี 2552 จึงไดเ้ร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมในปีดงักล่าว 
 ** SPC ไดมี้การปรับเงินสดตน้งวดในปลายปี 2553 เน่ืองจากเงินสดบางส่วนติดภาระคํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั – บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษัทย่อย 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบการเงินรวม 

SPC1) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม 

SPC1)  

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม 

SPC1) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงินรวม 

SPC1) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.0 0.4 0.1 0.1 0.3 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.0 0.4 0.1 0.1 0.4 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.3) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า - 0.9 5.9 5.9 3.25 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั - 379 61 61                    112 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า - - 30.7 30.7 8.6 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั - - 12 12 42 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า - - 0.6 0.6 0.7 
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั - - 5612 5612 514 
วงจรเงินสด วนั - - (488)3 (488)3 (360) 

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร 
(Profitability Ratio)  

     

อตัรากาํไรขั้นตน้ % - 100.0 73.0 73.0 54.0 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % - 11.0 44.5 44.5 47.4 
อตัรากาํไรอ่ืน % - 1.5 1.7 1.7 1.4 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 12.9 (2,122.8) 4 (20.9) (20.9) 22.0 
อตัรากาํไรสุทธิ % - 2.0 4.4 4.4 5.2 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 332.3 0.1 1.0 1.0 1.6 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio)  

     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (654.0) 0.0 0.3 0.3 0.3 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % (654.0) 0.1 1.6 1.6 0.0 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า - 0.0 0.1 0.1 1.3 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial Ratio)  

     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า (1.1) 1.1 2.3 2.3 3.9 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้น เท่า - - 0.7 0.7 2.7 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย เท่า - (71.1) 4.1 4.1 1.6 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั เท่า (0.8) (0.1) (0.0) (0.0) (17.6) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % - - - - - 

อัตราส่วนอื่นๆ       
      กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  บาท/หุ้น (46.7) 0.0 0.1 0.1 (0.2) 
      จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ลา้นหุ้น 0.3 7.1 39.0 39.0 45.0 

หมายเหตุ 1  SPC เร่ิมมีบริษทัยอ่ยในปี 2552 จึงไดเ้ร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมในปีดงักล่าว 
 2 ระยะเวลาชาํระหน้ีคาํนวณรวมเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง และวสัดุก่อสร้าง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงระยะเวลาการชาํระหน้ีดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลาการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง SPC   
 3 วงจรเงินสดงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คาํนวณรวมเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงวงจรการจ่ายเงินของเจา้หน้ีดงักล่าวใช้

ระยะเวลานานครอบคลุมระยะเวลาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง SPC 
 4 รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 SPC ยงัไม่ไดมี้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า และเป็นช่วงลงทุนเพ่ือพฒันาโครงการโคราช 1 ซ่ึงเป็นโครงการแรกของ SPC  
 5  ปรับฐานให้เป็นเตม็ปี เพ่ือการเปรียบเทียบ 
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(1.2) การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
บริษทัฯไดว้ิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยพิจารณาจากงบการเงินของ 

SPC และบริษทัยอ่ยของ SPC เป็นหลกั ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งหมดผา่น SPC 
(1.2.1) รายได้จากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

(ก) รายได้จากการขาย 
รายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์มาจากธุรกิจภายในกลุ่ม ดงัน้ี 
- การลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยของ SPC โดยมีรายได้ 2 
ประเภท คือ รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า และ รายไดจ้ากส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder)  

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า รายไดด้งักล่าวเป็นไปตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. โดยSPC เร่ิมมี
รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มา เน่ืองจากการท่ีโคราช 1 เร่ิมเปิดดาํเนินการเชิง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 และสามารถดาํเนินการผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ได ้นอกจากน้ี 
สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และ เลย 1 ไดท้ยอยเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2554 
22 เมษายน 2554 13 กนัยายน 2554 และ 15 กนัยายน 2554 ตามลาํดบั ดงันั้น ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 และ 2554 SPC มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าทั้งส้ิน 82.28 ลา้นบาท และ 312.74 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 98.1  และ 100.0 ของรายไดร้วมของ SPC ตามลาํดบั  
 รายไดจ้ากส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) รายไดจ้ากส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) เป็นการ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (KWh) 
เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมตน้เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ดงันั้นในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 และ 2554 SPC มีรายไดจ้ากส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าจาํนวน 52.8 ลา้นบาท  และ 225.7 ลา้นบาท
ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 63.0  และ 72.8 ของรายไดร้วมของ SPC ตามลาํดบั 

- บริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Engineering Procurement 
Construction: EPC) SPC ให้บริการ EPC แก่บริษทัยอ่ยของ SPC โดยไดเ้ร่ิมดาํเนินการให้บริการ EPC ในปี 
2552 ในการก่อสร้างโครงการโคราช 1 และทยอยใหบ้ริการ EPC แก่โครงการอ่ืนๆในเวลาต่อมา ส่งผลให้ในรอบ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553 และ 2554 SPC มีรายไดจ้ากบริการ EPC จาํนวน  267.9 ลา้นบาท 603.2 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั รายไดจ้ากให้บริการดงักล่าวเติบโตข้ึนตามจาํนวนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ไดเ้ร่ิม
ทยอยก่อสร้าง อยา่งไรก็ดีหากพิจารณาจากงบการเงินรวมของ SPC รายไดจ้ากธุรกิจ EPC จะไม่แสดงยอดรายได ้
เน่ืองจากเป็นรายการท่ีตดัออกในงบการเงินรวม เพราะปัจจุบนั  SPC ให้บริการ EPC แก่บริษทัย่อยของ SPC 
ทั้งหมด  
- บริการด้านการปฏิบัติการ การบํารุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Operation, 
Maintenance and Monitoring: OMM) SPC ให้บริการ OMM กบับริษทัยอ่ยของ SPC โดยไดเ้ร่ิมดาํเนินการ
ให้บริการ OMM ในปี 2553 สาํหรับโครงการโคราช 1 และทยอยให้บริการ OMM แก่โครงการอ่ืนๆท่ีเปิด
ดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเวลาต่อมา ดงันั้นในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 SPC มีรายไดจ้าก
ธุรกิจบริการ OMM จาํนวน 7.4 ลา้นบาท  และ 27.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวเติบโต
ข้ึนตามจาํนวนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยจ์ากจาํนวน 1 โครงการในรอบปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เป็น 5 โครงการ ณ รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 อยา่งไรก็ดีหากพิจารณาจากงบ
การเงินรวม รายได้จากธุรกิจ OMM จะไม่แสดงยอดรายได้ เน่ืองจากเป็นรายการท่ีตดัออกในงบการเงินรวม 
เพราะปัจจุบนั SPC ใหบ้ริการ OMM แก่บริษทัยอ่ยของ SPC ทั้งหมด  
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- รายได้จากการขายแผงพลงังานแสงอาทิตย์ คือ การขายแผงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัลูกคา้ภายนอก ซ่ึงคิด
เป็นจาํนวน 9.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของรายไดร้วมของ SPC ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2552 และ ณ ปัจจุบนั SPC ไม่มีรายไดจ้ากการขายแผงพลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้ 

(ข) รายได้อืน่ 
- รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการขายเงินลงทุน และรายไดอ่ื้นๆ ทั้งน้ี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม  2553 และ 2554  SPC มีรายไดอ่ื้นคิดเป็นจาํนวน  1.4 ลา้นบาท และ 4.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  
1.7 และร้อยละ 1.4 ของรายไดร้วมของ SPC ตามลาํดบั 
-  

ตารางแสดงรายละเอยีดโครงสร้างรายได้ของ SPC 
 

โครงสร้างรายได้ 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี    
31 ธ.ค. 2551 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธ.ค. 2552 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี   
31 ธ.ค.  2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2554 

 มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

งบ
กา

รเงิ
นร

วม
ขอ

ง S
PC

 

ธุรกิจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า - - - - 20.3 23.8 20.3 23.8 87.0 27.5 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) 

จาํกดั** - - - - 20.3 100.0 20.3 100.0 28.7 9.1 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร1) 

จาํกดั** - - - - - - - - 23.9 7.6 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม1) 

จาํกดั** - - - - - - - - 17.7 5.6 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) 

จาํกดั**       - - 9.0 2.8 

   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั**       - - 7.7 2.4 

รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) - - - - 52.8 61.9 52.8 61.9 225.7 71.2 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) 

จาํกดั*** - - - - 52.8 100.0 52.8 100.0 74.4 23.5 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร1) 

จาํกดั*** - - - - - - - - 62.1 19.6 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม1) 

จาํกดั*** - - - - - - - - 46.2 14.6 
   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) 

จาํกดั***       - -             23.3 7.3 

   - บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั***       - - 19.7 6.2 
รวมรายไดจ้ากธุรกิจลงทุนและพฒันา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ - - - - 73.1 85.7 73.1 85.7 
                         

          312.7 98.7 
รายไดจ้ากการขายแผงพลงังาน

แสงอาทิตย ์ - - - - 9.1 10.7 9.1 10.7 - - 

รวมรายได้จากการขาย - - - - 82.3 96.5 82.3 96.5 312.7 98.7 

รายได้จากการให้บริการ - - 8.6 98.5 1.6 1.9 1.6 1.9 - - 

 รายได้อื่น* - - 0.1 1.5 1.4 1.6 1.4 1.6 4.2 1.3 

 รวมรายได้ - - 8.7 100.0 85.3 100.0 85.3 100.0 316.9 100.0 

งบ
กา

รเงิ
น

เฉ
พา

ะ
กิจ

กา
ร*

**
* รายไดจ้ากธุรกิจบริการดา้นวิศวกรรม

จดัหา และก่อสร้างแบบครบวงจร 
(Engineering Procurement 
Construction: EPC) - - 62.4 - 267.9 - 106.5 - 631.1 - 
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โครงสร้างรายได้ 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี    
31 ธ.ค. 2551 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธ.ค. 2552 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี   
31 ธ.ค.  2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2553 

รอบปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2554 

 มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกิจบริการดา้นปฏิบติัการ 
และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์(Operation, Maintenance 
and Monitoring: OMM) - - - - 5.9 - 3.8 - 27.9 - 

หมายเหตุ  * รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการขายเงินลงทุน และ รายไดอ่ื้นๆ  
** คิดเป็นร้อยละของรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า 
*** คิดเป็นร้อยละของรายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
**** การให้บริการ EPC และ OMM เป็นการให้บริการภายในกลุ่ม SPC เท่านั้น ดงันั้น รายไดจ้าก EPC และ OMM จึงไม่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

(1.2.2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(ก) ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ และกาํไรขั้นต้น 
- ต้นทุนขาย และกําไรขั้นต้นจากการขาย ตน้ทุนขายหลกัของ SPC ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน และตน้ทุนบริการดา้นการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์โดยค่าเส่ือมราคาของแผงพลงังานแสงอาทิตยแ์ละเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน
หลกัของตน้ทุนขาย ทั้งน้ี SPC เร่ิมมีรายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จากการเปิดดาํเนินการเชิง
พาณิชยข์องโครงการโคราช 1 ซ่ึงเป็นโครงการแรกของ SPC ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เป็นตน้มา 
ดงันั้น รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 SPC มีตน้ทุนขาย จาํนวน  22.6 ลา้นบาท และ 81.6 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  27.0  และ 26.1 ของรายไดร้วมตามลาํดบั ทั้งน้ีตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก SPC ไดเ้ปิด
ดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการโคราช 1 ในปี 2553 รวมทั้งโครงการสกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และ เลย 1 
ในปี 2554 ส่งผลให้มีการรับรู้ค่าเส่ือมราคาของโครงการของ SPC จาํนวน 5 โครงการ เป็นตน้ทุนขาย รวมถึง
ตน้ทุนบริหารดา้นการปฏิบติัการ การบาํรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงส่วนใหญ่
คือ เงินเดือนวิศวกร จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ SPC มีกาํไรขั้นตน้จากการขายไฟฟ้าเฉล่ียประมาณร้อยละ  73.0 
และ ร้อยละ 73.9ตามลาํดบั สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  และ 2554 ตามลาํดบั 

 (ข) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายเดินทาง

ต่างประเทศ โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 SPC มีค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งส้ิน 11.6 
ลา้นบาท 7.7 ลา้นบาท และ 31.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 100.0  (เน่ืองจาก SPC ไม่มีรายไดใ้น
ปี 2551) ร้อยละ 89.2 และ ร้อยละ 37.1 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลง ร้อยละ 33.6 เม่ือ
เทียบกบัปี 2551 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 310.4 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551 SPC มีค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งท่ีปรึกษาในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ส่งผลให ้SPC มีค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีสูง สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 SPC ไม่มีการ
วา่จา้งท่ีปรึกษาดงักล่าวแต่อยา่งใด ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2552 นั้นลดลง สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 SPC มีค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีสูงข้ึนเน่ืองจาก SPC มีการวา่จา้งท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือจดัทาํสัญญา
เขา้ร่วมลงทุนกบันกัลงทุน และมีค่าเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือติดต่อเจรจากบัผูผ้ลิตแผงพลงังานแสงอาทิตย ์รวมทั้ง 
SPC ไดมี้การเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการโคราช 1 อีกดว้ย     

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนํวาคม 2553 และ 2554 SPC มีค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งส้ินจาํนวน 31.6 ลา้นบาท 
และ 64.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.7 และ 20.5 ของรายไดร้วมตามลาํดับ คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
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เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 102.8 เม่ือเทียบกบัรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารเกิด
จากการท่ี SPC มีโครงการท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยท่ี์มากข้ึน ซ่ึง ณ รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 SPC มี
เพียงโครงการโคราช 1 ท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์พียงโครงการเดียว เทียบกบัรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ท่ี SPC ไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 5 โครงการ ไดแ้ก่ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และ เลย 1 
โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
(ค) ต้นทุนทางการเงนิ 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 SPC มีตน้ทุนทางการเงินทั้งส้ินจาํนวน 0.1 ลา้นบาท 0.3 
ลา้นบาท และ 14.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.0 ร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 17.5 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 
คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 200.0 และร้อยละ 4,866.7 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และ 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี
การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนทางการเงินดงักล่าวเกิดจากการท่ี SPC เร่ิมทยอยเบิกเงินกูใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ทาํให้มีดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในปี 2553 ตน้ทุนทางการเงินยงัรวมถึงการ
ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย จาํนวน 4.0 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยค่าบริหารจดัการตามเง่ือนไขสัญญาระหวา่งผูถื้อ
หุน้ระหวา่ง SPC IFC และ EFE และประมาณการอตัราดอกเบ้ียท่ี SPC ตอ้งชาํระตามเง่ือนไขท่ี SPC  มีสิทธิในการ
ซ้ือหุ้น (Call Option) และ สิทธิในการเลือกขายหุ้น (Put Option) ให้แก่ EFE และ IFC สาํหรับโครงการโคราช 1 
นครพนม 1 และสกลนคร 1 

สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 SPC มีตน้ทุนทางการเงินทั้งส้ินจาํนวน 14.9 ลา้นบาท 
และ 102.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.8 และร้อยละ 33.7 ของรายได้รวมตามลาํดับ คิดเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 585.3 เม่ือเทียบกบัรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนทาง
การเงินดงักล่าวแบ่งเป็นส่วนของดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  จากการท่ี SPC เร่ิมทยอยเบิกเงินกูใ้นการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และส่วนของค่าบริหารจดัการและประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่ายรวม จาก
จาํนวน 3.1 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 14.3 ลา้นบาท สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 ตามลาํดบั 
โดยค่าบริหารจดัการเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นระหวา่ง SPC IFC และ EFE และประมาณการอตัรา
ดอกเบ้ียจ่ายเป็นไปตามท่ี SPC จะตอ้งชาํระตามเง่ือนไขท่ี SPC  มีสิทธิในการซ้ือหุ้น (Call Option) และ สิทธิในการ
เลือกขายหุน้ (Put Option) ใหแ้ก่ EFE และ IFC สาํหรับโครงการโคราช 1 นครพนม 1 และสกลนคร 1  

(1.2.3) กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 SPC มีกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ คิดเป็นจาํนวน (11.7) ลา้น
บาท 0.2 ลา้นบาท และ 12.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ 2.0 ในปี 2552 และร้อยละ 15.0 ในปี 
2553 ตามลาํดบั (เน่ืองจาก SPC ไม่มีรายไดใ้นปี 2551 ดงันั้นจึงไม่มีการคาํนวณอตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิในปีดงักล่าว) 
คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100.0 เม่ือเทียบกบัปี 2551 (รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 SPC 
มีผลขาดทุน) ร้อยละ 62.5 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 SPC ยงัไม่มี
รายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ แต่มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่งผลให้ SPC มีผลขาดทุนสุทธิในปีดงักล่าว ต่อมา ในรอบปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯ เร่ิมมีรายไดจ้ากการให้บริการ และสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายบริหารจนทาํให้มี
กาํไรสุทธิได้ สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 โครงการโคราช 1 ซ่ึงเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยโ์ครงการแรกของ SPC ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ทาํให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจขายไฟฟ้า รวมทั้ง 
SPC ไดรั้บรู้กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 6.2 ลา้นบาทส่งผลให ้SPC มีกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 SPC มีกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ จาํนวน 12.7    ลา้นบาท และ 
16.5 ลา้นบาท และ กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ จาํนวน 7.7 ลา้นบาท และ (9.3) ลา้นบาท คิด
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เป็นอตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิร้อยละ 15.2 และ 5.3 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 นั้น แมว้า่
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจะมีสดัส่วนค่อนขา้งสูง แต่ SPC มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 6.2 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 7.4 ของรายไดร้วม และ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจาํนวน 14.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 17.8 ของรายไดร้วม ทาํ
ให ้SPC มีอตัรากาํไรสุทธิท่ีค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ดี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 นั้น แมว้า่รายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าจะเพ่ิมสูงข้ึนจากการท่ี SPC เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าํนวน 5 โครงการ 
อย่างไรก็ดี SPC มีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 21.0 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.7 ของรายไดร้วม และ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จาํนวน 102.3 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 32.7 ของรายไดร้วม  

ทั้งน้ี SPC มีการป้องกนัความเส่ียงความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการทาํสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ (FX Forward) และสัญญาซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือเงินตราต่างประเทศ (FX Option) อยา่งไรก็ดี เคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าวยงับนัทึกบญัชีแบบนอกงบดุล (Off Balance Sheet) และแมว้า่ SPC ไดล้ดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนแลว้ก็ตาม SPC ยงัตอ้งรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของแต่ละงวดในงบกาํไร
ขาดทุน ทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของ SPC  
(1.3) การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
บริษทัฯไดว้เิคราะห์ฐานะทางการเงินของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยใชง้บการเงินของ SPC และบริษทัยอ่ย

ของ SPC เป็นหลกั เน่ืองจากบริษทัฯดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งหมดผา่น SPC 
ตารางแสดงโครงสร้างทางการเงนิ – บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษัทย่อย  

 
งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบสําหรับรอบปี

ส้ินสุดวันท่ี 

รายการ 

31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม*) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงินรวม*) 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน 0.2 22.8 149.7 21.0 140.9 6.9 523.5 10.5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 0.7 77.2 561.9 79.0 1,896.0 93.1 4,444.7 89.5 

รวมสินทรัพย์ 1.0 100.0 711.7 100.0 2,036.9 100.0 4,968.2 100.0 

หน้ีสินหมุนเวียน 10.3 1,077.0 375.3 52.7 899.7 44.1 1,544.0 31.1 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - - - - 530.7 26.1 2,404.5 48.4 

รวมหน้ีสิน 10.3 1,077.0 375.3 52.7 1,430.4 70.2 3,948.5 79.5 

ส่วนของผูถื้อหุ้น (9.4) (977.1) 336.3 47.3 606.5 29.8         1,019.6 20.5 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1.0 100.0 711.7 100.0 2,036.9 100.0 4,968.1 100.0 

หมายเหตุ *  SPC เร่ิมมีบริษทัยอ่ยในปี 2552 จึงไดเ้ร่ิมจดัทาํงบการเงินรวมในปีดงักล่าว 
 ** ร้อยละของสินทรัพยร์วม  

     ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มีสินทรัพย์รวมหลักเป็นการลงทุนในทรัพย์สินถาวร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อาทิแผงพลงังานแสงอาทิตย ์เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า และท่ีดิน โดยในรอบ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 SPC มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจาํนวน  2,036.8 ลา้นบาท และ 4,968.2 ลา้น
บาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ  143.9 เม่ือเทียบกบัปี 2553 สาเหตุการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย์รวมมาจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง SPC เร่ิมทยอยลงทุนก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ั้งแต่รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จากจาํนวน 425.3 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 
3,955.6 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
     สินทรัพย์หมุนเวยีน 
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- เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย และ เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้า เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เป็นการ
ลงทุนในกองทุนรวมฯ โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 2553 และ2554 SPC มีเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ทั้งส้ินจาํนวน 0.0 ลา้นบาท 119.0 ลา้นบาท 20.0 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัปี 2551 (ปี 2551 SPC ยงัไม่มีหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย) ลดลงร้อยละ 
83.2 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และลดลงเหลือ 0 บาทส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามลาํดบั ทั้งน้ี  SPC นาํเงินทุน
บางส่วนท่ีได้จากการเพ่ิมทุน นําไปลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เพ่ือเป็นการพกัเงินและเพ่ือไม่ให้เกิดการเสีย
ประโยชน์ของเงินทุน และในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 SPC ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีสําหรับเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ คิดเป็นจาํนวน 263.6 ลา้นบาท และทาํให้ SPC ตอ้ง
รับรู้การเปล่ียนแปลงของราคาทุนกบัราคาตลาดเป็นรายการกาํไร(ขาดทุน) ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งน้ี การ
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เพ่ือเป็นการบริหารสภาพคล่องของ SPC  
- ลูกหนีก้ารค้า ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 SPC มีลูกหน้ีการคา้ทั้งส้ิน

จาํนวน 0.0 ลา้นบาท 9.2 ลา้นบาท 19.9 ลา้นบาท และ 98.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน
มากกวา่ร้อยละ 100.0 เม่ือเทียบกบัปี 2551 (ปี 2551 SPC ยงัไม่มีลูกหน้ีการคา้) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 116.3 เม่ือเทียบกบัปี 
2552 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 397 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ลูกหน้ีการคา้ทั้งจาํนวนเป็นลูกหน้ีจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมาจากการท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง SPC ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์
โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 SPC ไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการโคราช 1 และรอบปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 SPC สามารถเปิดโครงการเพ่ิมอีก 4 โครงการ กล่าวคือ สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และ 
เลย 1 ส่งผลใหมี้การเรียกเก็บเงินค่าขายไฟฟ้าจาก กฟภ. เพ่ิมมากข้ึน  

เม่ือพิจารณาความสามารถในการเก็บหน้ีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 2553 
และ 2554 พบวา่ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย คิดเป็นจาํนวน 0.0 วนั 379 วนั 84 วนั และ 112 วนั ตามลาํดบั ระยะเวลา
การเก็บหน้ีเฉล่ียโดยเฉพาะในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 เป็นรอบระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียท่ี
ใกลเ้คียงกบัวิธีปฏิบติัของ SPC ในการเรียกเก็บเงินจากกฟภ. ซ่ึงเฉล่ียอยูป่ระมาณ 45 วนั ทั้งน้ี โดยปกติ SPC จะวาง
บิลกบักฟภ. สาํหรับเดือนท่ีผ่านมาไดเ้ม่ือ กฟภ. ประกาศค่า Ft ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป (SPC ใชค้่า Ft ในการ
คาํนวณราคาวางบิล) และสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายใน 30 วนันับจากวนัท่ีวางบิล แมว้่าระยะเวลาการเก็บหน้ี
ค่อนขา้งนาน แต่บริษทัฯ เช่ือวา่ กฟภ. ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจจะสามารถชาํระเงินใหก้บั SPC ไดอ้ยา่งแน่นอน  
      สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 SPC มีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ทั้งส้ินจาํนวน 0.2 
ลา้นบาท 11.8 ลา้นบาท 33.9 ลา้นบาท และ 118.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5,800.0 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 187.3 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 249.3 เม่ือเทียบกบัปี 
2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี รายการหลกัของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน คือ ลูกหน้ีกรมสรรพากร ซ่ึงเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(VAT ซ้ือ) และจะทยอยลดลง จากการนาํภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการขายไฟฟ้า 
(VAT ขาย) มาหักลดได ้และ ภาษีซ้ือรอใบกาํกบั เป็นรายการท่ีรอใบกาํกบัภาษี ซ่ึงเม่ือไดใ้บกาํกบัภาษีแลว้ จะหัก
ออกเป็นภาษีซ้ือจริงต่อไป  
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิหลัก ได้แก่ สินทรัพย์เก่ียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยงานระหวา่งก่อสร้าง แผงพลงังานแสงอาทิตย ์เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า และท่ีดิน โดยในรอบปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 SPC มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ คิดเป็นจาํนวน 0.0 ลา้นบาท 
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425.3 ลา้นบาท 1,764.4 ลา้นบาท และ 3,955.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อย
ละ 100.0 เม่ือเทียบกบัปี 2551 (ปี 2551 SPC ยงัไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน) และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 314.9 เม่ือเทียบกบัปี 
2552 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 124.2 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 SPC ยงัไม่
มีการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ต่อมาในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 SPC เขา้ซ้ือท่ีดินสําหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์มูลค่าประมาณ 29.7 ลา้นบาท และมีสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง จาํนวน 394.6 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรก คือ โคราช 1 เกือบทั้งหมด ต่อมาในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 SPC มีความคืบหนา้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทาํให้สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง
เร่ิมทยอยโอนเป็นทรัพยสิ์น โดยมีแผงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นสัดส่วนหลกั อยา่งไรก็ดี สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างมี
ยอดคงเหลือ จาํนวน 940.8 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของโครงการ สกลนคร 1 และ นครพนม 1 ต่อมา ในรอบปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 124.2 เน่ืองจากมีการลงทุน
เพ่ิมเติมในอีก 5 โครงการ คือ โคราช 2 ขอนแก่น 1 และ เลย 1 โคราช 3 และโคราช 7 ในขณะท่ีโคราช 1 สกลนคร 1 
และ นครพนม 1 ไดท้ยอยก่อสร้างแลว้เสร็จ ทาํใหสิ้นทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างมียอดคงเหลือ จาํนวน 433.2 ลา้นบาท ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นของโครงการขอนแก่น 1  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ แยกตามโครงการ ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 
สรุปดงัน้ี 

          หน่วย: ลา้นบาท 
ปี SPC โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 ขอนแก่น 1 เลย 1 โคราช 3 โคราช4 โคราช 7 จํานวนรวม 

2551* - - - - - - - -  - - 

2552 3.1 436.0 - - - - - -  - 439.1 

2553 41.6 688.6 548.6 486.7 31.0 - - -  - 1,796.5 

 2554 56.6 666.1 546.9 574.1 590.9 67.3 572.4 473.2 143.7 101.7 3,792.9 
หมายเหตุ * ปี 2551 ยงัไม่มีการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน คิดเป็นจาํนวน 0.0 ลา้น
บาท 136.7 ลา้นบาท 125.5 ลา้นบาท และ 225.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่
ร้อยละ 100.0 เม่ือเทียบกบัปี 2551 (ปี 2551 SPC ยงัไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน) และลดลงร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกบั
ปี 2552 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 79.3 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั โดยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนใน
รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2553 เกิดจากมีการจดัรายการทางบญัชีใหม่ โดยจดัรายการเงินฝากธนาคารท่ี
ติดภาระคํ้าประกนัและมีขอ้จาํกดัเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน จากเดิมท่ีเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัและมีขอ้จาํกดัในการใช ้เป็นเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั และออม
ทรัพย ์ซ่ึงมีเง่ือนไขการใชจ่้าย และขั้นตอนการเบิกถอนสาํหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามขอ้กาํหนดของสัญญาบริหาร
การเงิน (Cash Management Agreement) ท่ีทาํกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
2552 2553 และ  2554 คิดเป็นจาํนวน 0.0 ลา้นบาท 127.5 ลา้นบาท 119.4 ลา้นบาท และ 168.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100.0 เม่ือเทียบกบัปี 2551 (ปี 2551 SPC ยงัไม่มียอดเงินฝาก
ธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัและมีขอ้จาํกดัในการใช)้ และลดลงร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
40.9 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี SPC ไดเ้บิกใชเ้งินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัและมีขอ้จาํกดัในการใช ้
สาํหรับการดาํเนินกิจการจาํนวน 8.1 ลา้นบาท และ 49.4 ลา้นบาทในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 
ตามลาํดบั  
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     แหล่งทีม่าของทุน – หนีสิ้น 

- หนีสิ้นรวม  
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 2553 และ  2554  SPC มีหน้ีสินรวมของธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ทั้ งส้ินจาํนวน 10.3 ลา้นบาท 375.3 ลา้นบาท 1,430.4 ลา้นบาท และ 3,948.6 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3,543.7 เม่ือเทียบปี 2551 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 275.9 เม่ือเทียบ
ปี 2552 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 176.1 เม่ือเทียบปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 
2552 SPC ไม่มีหน้ีสินไม่หมุนเวียน แต่มีรายการเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ทั้ งน้ีสาเหตุสําคญัของการเปล่ียนแปลง
หน้ีสินรวม เน่ืองมาจาก 
 ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 เจา้หน้ีค่าสินทรัพยคิ์ดเป็นจาํนวน 0 ลา้น
บาท 338.2 ลา้นบาท 780.9 ลา้นบาท และ 621.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อย
ละ 100.0 เม่ือเทียบปี 2551 (ปี 2551 SPC ยงัไม่มีเจา้หน้ีค่าสินทรัพย)์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 130.9 เม่ือเทียบปี 2552 
และลดลงร้อยละ 20.4 เม่ือเทียบปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีค่าสินทรัพยใ์นช่วงปี 2551-
2553 เป็นไปตามจาํนวนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ทยอยก่อสร้างเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็
ตาม ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  SPC มีงานโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างลดลงเหลือ 1 
โครงการ คือ ขอนแก่น 1 จึงทาํใหย้อดเจา้หน้ีค่าสินทรัพยล์ดลง 
 ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ  2554 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
รวมคิดเป็นจาํนวน 0.0 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท 402.1 ลา้นบาท และ 2,427.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีร้อยละ 0.0 เม่ือเทียบปี 2551 เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100.0 เม่ือเทียบปี 2552 (ปี 2552 SPC 
ยงัไม่มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน) และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 503.7 เม่ือเทียบปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี เงิน
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจากการทยอยเบิกเงินกู้จากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการลงทุน
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง SPC และเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยใน
รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2554 SPC มียอดเงินกูย้ืมระยะยาวคงคา้งจาํนวน 1 โครงการ คือ 
โคราช 1 และจาํนวน 5 โครงการ คือ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1  โคราช 2 และ เลย 1 ตามลาํดบั 

- เจ้าหนีค่้าสินทรัพย์ 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์เป็นเจา้หน้ีค่าสัง่ซ้ืออุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยในรอบปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์คิดเป็นจาํนวน 0.0 ลา้นบาท 338.2 ลา้น
บาท 780.9 ลา้นบาท และ621.3  ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100.0 
เม่ือเทียบกบัปี 2551 (ปี 2551 SPC ยงัไม่มีเจา้หน้ีค่าสินทรัพย)์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 130.9 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และ
ลดลงร้อยละ 20.4 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ยอดเจา้หน้ีค่าสินทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึนจากการท่ี SPC สั่งซ้ือ
อุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงอุปกรณ์หลกั ไดแ้ก่ แผงพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึง 
SPC ไดเ้ร่ิมสั่งซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวตั้งแต่ปี 2551 โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 2553 และ 2554 
เจา้หน้ีค่าแผงพลงังานแสงอาทิตย ์คิดเป็นอตัรากวา่ร้อยละ 90.0 ของมูลค่าเจา้หน้ีค่าสินทรัพยร์วม 

 
 
 

- เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 
 ตารางสรุปเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ      หน่วย : ลา้นบาท 
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 31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค.. 2554 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - 493.2 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 408.8 2,477.6 
หัก  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี - - (46.0) (231.4) 
       ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูร้อตดัจ่าย - - (6.7) (32.3) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ - - 356.1 2,213.9 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 SPC และบริษทัย่อย มีการกูย้ืมเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
จาํนวนรวม 493.2 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการกู้ยืมในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใช้เป็นเงิน
หมุนเวียนสาํหรับการดาํเนินกิจการ และเพ่ือใชส้าํหรับเป็นเงินทุนในโครงการขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 
และโคราช 7  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน คิดเป็น
จาํนวน 0.0 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท 356.1 ลา้นบาท และ 2,213.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีร้อยละ 0.0 เม่ือเทียบปี 2551 เพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100.0 เม่ือเทียบปี 2552 (ปี 2552 SPC ยงัไม่มี
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน) และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 521.7 เม่ือเทียบปี 2553 ตามลาํดบั การเพ่ิมข้ึนดงักล่าว
เกิดจากการท่ี SPC ทยอยเบิกเงินกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ในขณะท่ีปี 
2551 และ 2552 บริษทัฯ ไม่มีการเบิกเงินกูย้มืระยะยาว   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือ โดยเงินกูส่้วนใหญ่ของ
บริษทัฯ มีไวเ้พ่ือใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทั้ งน้ี รายละเอียดของวงเงินกูแ้ละภาระหน้ี
คงเหลือ สรุปดงัน้ี 

 SPC โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 เลย 1 
ผูใ้หสิ้นเช่ือ* ผูใ้หกู้ ้ สดัส่วน ผูใ้หกู้ ้ สดัส่วน ผูใ้หกู้ ้ สดัส่วน ผูใ้หกู้ ้ สดัส่วน ผูใ้หกู้ ้ สดัส่วน ผูใ้หกู้ ้ สดัส่วน 

KBANK 100.0% KBANK 100.0% KBANK 100.0% KBANK 100.0% IFC 
CTF Fund 
KBANK 
BAY 
SCIB 

27.3% 
13.8% 
23.5% 
17.7% 
17.7% 

IFC 
CTF Fund 
KBANK 
BAY 
SCIB  

27.3% 
13.8% 
23.5% 
17.7% 
17.7% 

วนัท่ีทาํสญัญา 28 ธนัวาคม 2553 19 พฤศจิกายน 2552 18 ตุลาคม 2553 18 ตุลาคม 2553 25 กรกฎาคม 2554 25 กรกฎาคม 2554 
ประเภทสินเช่ือ 1. วงเงินกูย้ืมระยะยาว  

จาํนวน 11.48 ลา้นบาท 
1. วงเงินกูย้ืมระยะยาว  

จาํนวน 420 ลา้นบาท 
1. วงเงินกูย้ืมระยะยาว  

จาํนวน 441 ลา้นบาท 
1. วงเงินกูย้ืมระยะยาว  
จาํนวน 441 ลา้นบาท 

1. วงเงินกูย้ืมระยะยาว  
จาํนวน 385 ลา้นบาท 

1. วงเงินกูย้ืมระยะยาว  
จาํนวน 385 ลา้นบาท 

  2. วงเงิน Letter of 
Credit  
จาํนวน 600 ลา้นบาท 

2. วงเงิน Letter of 
Credit  
จาํนวน 500 ลา้นบาท 

2. วงเงิน Letter of 
Credit  
จาํนวน 500 ลา้นบาท 

2. วงเงินกูย้ืมระยะยาว 
จาํนวน 2 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ 

2. วงเงินกูย้ืมระยะยาว 
จาํนวน 2 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ 

  3. วงเงินซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ไม่เกิน 20 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

3. วงเงินซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ไม่เกิน 20 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

3. วงเงินซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ไม่ เกิน 
20 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

3. วงเงิน Letter of 
Credit  
จาํนวน 430 ลา้นบาท 

3. วงเงิน Letter of 
Credit  
จาํนวน 430 ลา้นบาท 

     4. วงเงินซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ไม่เกิน 14 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

4. วงเงินซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ไม่เกิน 14 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

ภาระหน้ีคงเหลือของวงเงินกูย้ืมระยะยาว 
ณ 30 ก.ย. 2554 10.1 ลา้นบาท 357.5 ลา้นบาท 380.0 ลา้นบาท 420.3 ลา้นบาท 257.3 ลา้นบาท 257.3 ลา้นบาท 
ณ 31 ธ.ค. 2553 11.4 ลา้นบาท 390.7 ลา้นบาท - - - - 

หมายเหตุ  * KBANK คือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน), IFC คือ บรรษทัการเงินระหว่างประเทศ, กองทุนเพ่ือเทคโนโลยีสะอาด (CTF Fund) คือ Clean Technology Fund ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจดัการโดย
ธนาคารโลก (World Bank) ซ่ึงให้เฉพาะโครงการท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มและภูมิอากาศ, BAY คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) SCIB คือ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (เดิมคือ 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)) 
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- ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 SPC มีภาระผูกพนักบัสถาบนัการเงินสาํหรับการออกหนงัสือคํ้าประกนั (Letter 

of Guarantee) จาํนวน 0.1 ลา้นบาท และภาระคํ้าประกนัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์นกวา่จะแลว้
เสร็จใหบ้ริษทัยอ่ย SPC จาํนวน 1,031.6 ลา้นบาท รวมถึงภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาต่างๆ เช่น สญัญาก่อสร้าง 
สัญญาจา้งท่ีปรึกษา สัญญาจา้งถมดิน สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน สัญญาจา้งตกแต่ง
ภายใน เป็นตน้ รวมจาํนวน 149.8 ลา้นบาท  นอกจากน้ี SPC มีภาระผกูพนัจากการท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริหาร
จดัการ (Management Fee) การซ้ือคืนหุ้นสามญั (Put and Call Option) และการให้สิทธิเลือกขายหุ้น (Put 
Option) ซ่ึงไดมี้การบนัทึกไวใ้นงบการเงินของ SPC แลว้ 

      แหล่งทีม่าของทุน –  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554  ส่วนของผูถื้อหุ้น (ไม่รวมส่วนของผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ย) ของ SPC คิดเป็นจาํนวน (9.4) ลา้นบาท 336.3 ลา้นบาท 443.3 ลา้นบาท และ 432.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิด
เป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3,677.6 เม่ือเทียบกบัปี 2551 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.7 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และลดลง
ร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้น SPC จากทุน
ชาํระแลว้จาํนวน 10.0 ลา้นบาทในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เป็น 350.0 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 และเพ่ิมทุนอีกคร้ังในในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 อีกจาํนวน 100.0 ลา้นบาท เป็นทุนชาํระ
แลว้ 450.0 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมีขาดทุนสะสม เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว SPC อยูร่ะหวา่ง
การลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แมว้า่ SPC ไดเ้ร่ิมทยอยเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ปี 
2553 แลว้ก็ตาม 

- ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 SPC มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมี

ค่าเท่ากบั (1.1) เท่า 1.1 เท่า 2.3 เท่า และ 3.8 เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี สาเหตุหลกัท่ี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาดงักล่าว เน่ืองจาก SPC มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงิน เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์หลกัสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ประกอบกบัการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าอุปกรณ์สําหรับโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์อง SPC อน่ึงแมว้า่ SPC จะไดท้าํการเพ่ิมทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกนันั้น แต่การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสิน
ยงัมีสดัส่วนมากกวา่การเพ่ิมทุนดงักล่าว ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนตามลาํดบั 

หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของหน้ีท่ีมีดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) ของ SPC ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าเท่ากบั 0.0 เท่า 
0.0 เท่า 0.7 เท่า และ 0.1 เท่า ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2552 SPC ยงัไม่มีการ
เบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนดังกล่าวในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2553 และ 2554 เน่ืองมาจาก SPC มีเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใชล้งทุน
ก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และเพ่ือใชเ้ป็นเงินหมุนเวยีนในกิจการ 
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      งบกระแสเงนิสด 

รายการ 

งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2551 
 (งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552    
(งบการเงินรวม) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบการเงินรวม) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบการเงินรวม) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบการเงินรวม) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (1.5) (20.0) 18.0 18.0 (213.8) 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน 1.8 (309.4) (465.0) (465.0) (1,874.9) 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (0.3) 339.1 502.8 502.8 2,056.4 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 0.0 9.7 55.8 55.8 (32.5) 

 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 SPC มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรม
ดาํเนินงานทั้งส้ินจาํนวน (1.5) ลา้นบาท (20.0) ลา้นบาท และ 18.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี สาเหตุหลกัท่ีทาํให้
กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานเปล่ียนแปลงคือ (1) ลูกหน้ีกรมสรรพากรเพ่ิมข้ึนในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 และ 2553 จาํนวน 4.9 ลา้นบาท และ 24.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจาก SPC ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงก่อใหเ้กิดภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการซ้ือ (VAT ซ้ือ) ส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จาก
กิจกรรมดาํเนินงานลดตํ่าลงในรอบปีดงักล่าว อยา่งไรก็ดี VAT ซ้ือดงักล่าวจะทยอยลดลงจากการนาํภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก
การขายไฟฟ้า (VAT ขาย) มาหกัลดไดใ้นอนาคต (2) ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 
2553 เป็นจาํนวน 0.03 ลา้นบาท และ 18.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากการท่ีสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างส่วนใหญ่ไดโ้อนมา
เป็นสินทรัพย ์ทาํใหมี้การตดัค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคาดงักล่าวมิไดเ้ป็นรายการเงินสด ดงันั้น
จึงมีการบวกกลบัจากกาํไรสุทธิเพ่ือคาํนวณกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน (3) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงิน
ไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย เพ่ิมข้ึนจากการท่ี SPC เร่ิมมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2553 โดยในรอบปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 มีเงินสดจ่ายภาษีดงักล่าวจาํนวน 0.0 ลา้นบาท 2.0 ลา้นบาท และ 10.8 ลา้น
บาท ส่งผลใหก้ระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนในรอบปีดงักล่าว 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 SPC มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน 
ทั้งส้ินจาํนวน 1.8 ลา้นบาท (309.4) ลา้นบาท และ (465.0) ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี รายการในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551  เป็นเพียงการกูย้ืมเงินจากกรรมการ ต่อมาในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2553  SPC ได ้
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจาํนวน 392.0 ลา้นบาท 439.4 ลา้นบาท เพ่ือไม่ใหเ้กิดการเสียประโยชน์ของเงินเพ่ิมทุนซ่ึง
ยงัไม่ไดใ้ช้ในโครงการ อย่างไรก็ดี SPC ได้ทยอยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยฯ์ ดังกล่าวในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 และ 2553 รวมถึง SPC เร่ิมลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นปี 2552 ทาํให้มีเงินลงทุน
จ่ายในสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 59.0 ลา้นบาท และ 497.8 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และปี 2553 
ตามลาํดบั นอกจากน้ี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 SPC ยงัมีเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัและมี
ขอ้จาํกดัในการใชก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการใชจ่้าย และขั้นตอนการเบิกถอนสําหรับ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะตามขอ้กาํหนดของสญัญาบริหารการเงิน (Cash Management Agreement) 

     ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 กระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหา
เงิน คิดเป็นจาํนวน (0.3) ลา้นบาท 339.1 ลา้นบาท และ 502.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงกระแสเงินท่ีใชไ้ปจากกิจกรรม
จดัหาเงินในปี 2551 มาจากการชาํระคืนเงินกูย้ืมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตามในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 และ 2553 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจากสาเหตุหลกั คือการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินรวมทั้งส้ินจาํนวน 431.5 ลา้นบาทในปี 2553 และการเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุน้จาํนวน 338.0 ลา้นบาท 
และ 100.0 ลา้นบาท ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 ตามลาํดบั นอกจากน้ี ในปี 2553 SPC มี
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รายการบวกกลบัมูลค่าเงินร่วมลงทุนจากนกัลงทุน สาํหรับการท่ี SPC มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นคืน (Call  Option) และสิทธิ
เลือกท่ีจะขายคืน (Put Option) รวมจาํนวน 77.8 ลา้นบาท และ 55.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 SPC มีกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรม
ดาํเนินงาน คิดเป็นจาํนวน 18.0 ลา้นบาท (213.8) ลา้นบาท ตามลาํดบั การลดลงของกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจาก
กิจกรรมดาํเนินงานในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เน่ืองจาก SPC มีการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เพ่ิมข้ึน
สุทธิจาํนวน 635.3 ลา้นบาท เพื่อบริหารสภาพคล่อง และมีลูกหน้ีการคา้รับเพ่ิมข้ึน จาํนวน 78.9 ลา้นบาท จากการ
จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามจาํนวนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ทยอยเปิด
เพ่ิมข้ึนตามลาํดบั รวมทั้งบริษทัฯ ยงัมีลูกหน้ีกรมสรรพากรเพ่ิมข้ึนจาํนวน 77.1 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิด
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(VAT ซ้ือ) ท่ีเพ่ิมข้ึน  

สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554  SPC มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรม
ลงทุนทั้งส้ินจาํนวน (465.0) ลา้นบาท และ (1,874.9) ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซ้ือสินทรัพยถ์าวร
สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นหลกั โดยคิดเป็นจาํนวน 570.7 ลา้นบาท และ 1,771.0 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  

สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554  SPC มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหา
เงิน ทั้งส้ินจาํนวน 502.8  ลา้นบาท และ 2,056.4 ลา้นบาท ทั้งน้ี การท่ี SPC มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม
จดัหาเงิน ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 นั้นเน่ืองจาก SPC ไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
รวมทั้งการรับเงินจากการขายหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย และสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 SPC มีกระแส
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินเน่ืองจาก SPCไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าํนวน 2,179.3 ลา้นบาท แมว้า่จะมีการจ่ายชาํระคืนเจา้หน้ีค่าสินทรัพยถ์าวร
แลว้ก็ตาม 
       อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ มีค่าเท่ากบั 0.0 
เท่า 0.4 เท่า 0.1 เท่า และ 0.3 เท่า ตามลาํดบั และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัฯ มีค่าเท่ากบั 0.0 เท่า 0.4 เท่า 
0.1 เท่า และ 0.3 เท่า ตามลาํดับ ทั้ งน้ี อตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยู่ในระดบัตํ่า
เน่ืองจาก SPC อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยห์ลายโครงการ จึงมีเจา้หน้ีค่า
สินทรัพยค์่อนขา้งสูง โดยเจา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีอุปกรณ์เก่ียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อาทิแผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย มีค่า
เท่ากบั 0.0 เท่า  (71.1) เท่า 4.1 เท่า และ 0.8 เท่า ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว SPC มีการลงทุนก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า และจะเร่ิมรับรู้รายไดเ้ม่ือเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ทาํให้กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในช่วงดงักล่าว
จึงยงัไม่เพียงพอ ประกอบกบัดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมสูงข้ึนตามจาํนวนการเบิกเงินกู้สําหรับโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียติดลบ อยา่งไรก็ดี เม่ือโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ยอยเปิดดาํเนินการ
เชิงพาณิชยแ์ลว้ SPC จะมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพ่ือใชใ้นการจ่ายเงินกูแ้ละดอกเบ้ียตามลาํดบั 
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(2) ธุรกจิเหลก็ 
(2.1) การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของธุรกจิเหลก็ 

บริษทัฯไดว้เิคราะห์ผลการดาํเนินงานของธุรกิจหลก็โดยใชง้บการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นหลกั เน่ืองจากบริษทัฯเป็น
ผูด้าํเนินธุรกิจเหลก็ทั้งหมดดว้ยตนเอง 

เพ่ือการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของธุรกิจเหลก็สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯ
ไดเ้ปิดเผยงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯในส่วนท่ี 2 ขอ้ 12.1.3 แลว้ บริษทัฯขอสรุปเพ่ิมเติมตารางผลการดาํเนินงาน (งบ
เฉพาะกิจการ) สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เทียบรอบปี 2554 ดงัน้ี 

ธุรกิจเหล็ก  

งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2553 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบเฉพาะกิจการ) 

ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* 

รายได้     
รายไดจ้ากการขาย 145.1 45.9 175.9 52.9 
รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 166.3 52.6 148.5 44.6 
อ่ืนๆ 4.8 1.5 8.2 2.5 
รวมรายได้ 316.2 100.0 332.6 100.0 

ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทุนขาย 123.20 38.9 156.0 46.9 
ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง 132.0 41.8 120.6 36.2 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9.6 3.0 8.6 2.6 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26.8 8.5 26.9 8.1 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 10.7 3.4 16.3 4.9 
รวมค่าใช้จ่าย 302.3 95.6 328.4 98.7 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 13.9 4.4 4.2 1.3 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1.4 0.4 0.7 0.2 
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 12.5 4.0 3.5 1.1 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3.6 1.2 1.7 0.5 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 8.9 2.8 1.8 0.6 

  หมายเหตุ  * ร้อยละของรายไดร้วม 

(2.1.1) รายได้จากการขาย 

รายไดห้ลกัจากธุรกิจเหล็ก ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย และรายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้งโดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(ก) รายได้จากการขาย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายแผ่นเหล็กเคลือบข้ึนลอนชนิดไม่เคลือบสี และชนิด
เคลือบสี และแปเหลก็กลา้กาํลงัสูง โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553   บริษทัฯ มีรายได้
จากการขายทั้งส้ินจาํนวน 223.2 ลา้นบาท 148.3 ลา้นบาท และ 145.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีลดลงร้อยละ 33.6 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และลดลงร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั รายไดจ้ากการขาย
ในปี 2552 มีจาํนวนลดลงจากปี 2551 เน่ืองจากปัจจยัทางด้านการเมืองในประเทศ และภาวะการลงทุนของ
ภาคเอกชนชะลอตวัลงจากวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัฯ ตั้ งแต่
ปลายปี 2551 สาํหรับรายไดจ้ากการขายในปี 2553 ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2552 เน่ืองมาจากบริษทัฯไดป้รับสัดส่วน
การขาย เป็นการขายพร้อมติดตั้งมากข้ึน 

สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายทั้งส้ินจาํนวน 145.1 
ลา้นบาท และ 175.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.2 เม่ือเทียบกบัรอบปีส้ินสุด
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 การเพ่ิมข้ึนดงักล่าวเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีมีการปรับตวัดีข้ึน และมียอดขาย
เพ่ิมข้ึนจากลูกคา้ซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ ไปติดตั้งเอง 
(ข) รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายแผ่นเหล็กเคลือบข้ึนลอนชนิดไม่เคลือบสี 
และชนิดเคลือบสี และแปเหลก็กลา้กาํลงัสูง พร้อมบริการติดตั้งให้แก่โครงการต่างๆ โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้งทั้งส้ินจาํนวน 136.9 ลา้นบาท 144.8 ลา้น
บาท และ 166.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 14.8 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั แมว้่าปัจจยัทางดา้นการเมืองในประเทศ และภาวะการลงทุนของ
ภาคเอกชนชะลอตวัลงจากวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้งในปี 2552 มีจาํนวน
เพ่ิมข้ึนจากปี 2551 เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถรับงานโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ไดใ้นปีดงักล่าว สาํหรับรายไดจ้าก
การขายพร้อมติดตั้งในปี 2553 เติบโตข้ึนจากปี 2552 เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีเร่ิมมีการขยายตวั ทาํให้
ภาคเอกชนเร่ิมลงทุนในโครงการต่างๆมากข้ึน 

สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้งทั้ งส้ิน
จาํนวน 166.3 ลา้นบาท และ 148.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ10.7 เม่ือเทียบกบัรอบ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

ตารางแสดงรายละเอยีดโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวดปีส้ินสุดวันท่ี งวดปีส้ินสุดวันท่ี  

31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

 (ล้านบาท) ร้อยละ*  (ล้านบาท) ร้อยละ* (ล้านบาท) ร้อยละ* (ล้านบาท) ร้อยละ* (ล้านบาท) ร้อยละ* 

1. รายไดจ้ากการขาย 223.2 61.4 148.3 50.2 145.1 45.9 145.1 45.9 175.9 52.9 
    - แผน่เหล็กเคลือบข้ึนลอน – ชนิดไม่เคลือบสี 112.5 50.4 62.7 42.3 65.6 45.2     

    - แผน่เหล็กเคลือบข้ึนลอน – ชนิดเคลือบสี 44.6 20.0 25.3 17.1 30.6 21.1     

    - ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ** 66.15 29.6 60.3 40.7 48.9 33.7     
2. รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 136.9 37.7 144.8 49.0 166.3 52.6 166.3 52.6 148.5 44.6 

3. รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้ง - - - - - - - - - - 

4. รายไดอ่ื้น*** 3.2 0.9 2.6 0.9 4.8 1.5 4.8 1.5 8.2 2.5 

                รายได้รวม 363.3 100.0 295.7 100.0 316.2 100.0 316.2 100.0 332.6 100.0 
หมายเหตุ  *  ร้อยละของรายไดร้วม 

 ** ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ โครงหลงัคาสาํเร็จรูป หลงัคาโปร่งแสง แปเหลก็กลา้กาํลงัสูง และอุปกรณ์ประกอบ เช่น น๊อต สกรู เป็นตน้ 
 *** รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการขายสินทรัพย ์รายไดจ้ากการขนส่ง และรายไดจ้ากการขายเศษเหลก็  

 
 (2.1.2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

(ก) ต้นทุนขายและกาํไรขั้นต้น 
ตน้ทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  
- ต้นทุนขาย และกาํไรขั้นต้นจากการขาย ตน้ทุนขายโดยส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนแผ่นเหล็กมว้นรีดเยน็ท่ีบริษทัฯ
สั่งซ้ือจาก บลูสโคป สตีล โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯ มีตน้ทุนขาย
ทั้งส้ินจาํนวน 178.7 ลา้นบาท 127.4 ลา้นบาท และ 123.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลง
ร้อยละ 28.7 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั การลดลง และเพ่ิมข้ึน
ของตน้ทุนการขายเกิดจากยอดขายท่ีผนัผวนในรอบปีดงักล่าว ประกอบกบัราคาเหล็กซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของ
บริษทัฯ มีความผนัผวนโดยเฉพาะในปี 2552 ท่ีราคาเหลก็มีการเพ่ิมข้ึน และลดลงอยา่งรวดเร็วอีกดว้ย  
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ดงันั้นในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขาย
ประมาณร้อยละ 19.9  ร้อยละ 14.1 และร้อยละ 15.1 ตามลาํดับ ทั้ งน้ีในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 
บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง เน่ืองจากราคาวตัถุดิบมีความผนัผวน โดยราคาวตัถุดิบในช่วงกลางปี 2552 มี
แนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน แต่หลงัจากนั้นราคาวตัถุดิบกลบัลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงไตรมาส 4  ปี 2552 ส่งผลให้
ลูกคา้ใชเ้วลาในการตดัสินใจก่อนการซ้ือ นอกจากน้ีภาวะราคาเหล็กท่ีลดลงดงักล่าวทาํให้บริษทัฯตอ้งลดราคา
เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาด และรักษาฐานลูกคา้ของบริษทัฯ อย่างไรก็ดีในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
อตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งตวัอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคเอกชนเร่ิมลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวรมากข้ึน 

สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายทั้งส้ินจาํนวน 255.2 ลา้นบาท 
และ 276.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.3 เม่ือเทียบกบัรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 เน่ืองจากมีการรับรู้ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

ดงันั้นในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายประมาณ
ร้อยละ 15.0 และ 11.3 ซ่ึงลดลงเน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัดา้นราคาในตลาด ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง 
- ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง และกําไรขั้นต้นจากการขายพร้อมติดตั้ง ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้งโดยส่วนใหญ่เป็น
ตน้ทุนแผ่นเหล็กมว้นรีดเย็นท่ีบริษทัฯสั่งซ้ือจาก บลูสโคป สตีล  แรงงาน และค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการดาํเนิน
โครงการให้แลว้เสร็จ โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯมีตน้ทุนขายพร้อม
ติดตั้งทั้งส้ินจาํนวน 114.0 ลา้นบาท 121.3 ลา้นบาท และ 132.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.8 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั การเพ่ิมข้ึนของ
ตน้ทุนการขายเกิดจากยอดการขายพร้อมติดตั้งท่ีเพ่ิมข้ึนในรอบปีดงักล่าว  

ดงันั้นในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายพร้อม
ติดตั้งประมาณร้อยละ 16.7 ร้อยละ 16.2 และร้อยละ 20.6 ตามลาํดบั ทั้งน้ี อตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายพร้อม
ติดตั้งไม่คงท่ี เน่ืองจากการขายพร้อมติดตั้งส่วนใหญ่จะเป็นการขายตรงให้กบัผูรั้บเหมาและเจา้ของโครงการใน
ลกัษณะของการประมูลงาน  ทาํใหก้าํไรขั้นตน้แตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ 

สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯมีตน้ทุนขายพร้อมติดตั้งทั้ งส้ิน จาํนวน 
132.0 ลา้นบาท และ 120.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 8.6 เน่ืองจากบริษทัฯ
สามารถควบคุมตน้ทุนขายพร้อมติดตั้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน   

ดงันั้นในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายพร้อมติดตั้ง
ประมาณร้อยละ 20.6 และ 18.7 ตามลาํดับ ซ่ึงอตัรากาํไรขั้นตน้ดงักล่าวลดลงเน่ืองจากบริษทัฯมีการรับงาน
โครงการขายพร้อมติดตั้งนอ้ยลง และเกิดสภาวะนํ้ าท่วมในช่วงปลายปี อตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายพร้อมติดตั้ง
ลดลง 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัพนกังานขาย สาํหรับรอบ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายทั้งส้ินจาํนวน 7.6 ลา้นบาท 7.1 
ลา้นบาท และ 9.5 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 3.0 ของรายไดร้วมตามลาํดบั คิด
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 6.6 เม่ือเทียบกบัปี 2551 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.8 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั 
ค่าใชจ่้ายในการขายของรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ลดลงจาก รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
เน่ืองจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายลดลง ในขณะท่ีรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ค่าใชจ่้ายในการ
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ขายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษทัฯ เพ่ิมจาํนวนพนักงานขาย ทาํให้มีค่าใชจ่้ายเงินเดือนพนักงานเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีค่า
นายหน้าอิสระซ่ึงเป็นผูแ้นะนาํลูกคา้ให้แก่บริษทัฯ โดยส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้าจากงานโครงการขายพร้อม
ติดตั้ง 

สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายทั้งส้ินจาํนวน 9.5 ลา้น
บาท และ 8.6 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.6 ของรายไดร้วมตามลาํดบั  
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 
และ 2553 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งส้ินจาํนวน 23.2 ลา้นบาท 22.0 ลา้นบาทและ 26.7 ลา้นบาท คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 6.4 ร้อยละ 7.4 และร้อยละ 8.4 ของรายไดร้วมตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อย
ละ 5.2 เม่ือเทียบกบัปี 2551 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.4 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ตามลาํดบั  ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายในการบริหารของ
รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 อยู่ในระดบัใกลเ้คียบกบัรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ในขณะท่ี
ค่าใชจ่้ายในการบริหารของรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึนจากการตั้งสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน
เป็นหลกั ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน โดยพิจารณา
สถานะการติดตามหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายเม่ือส้ินงวด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งส้ินจาํนวน 26.7 ลา้น
บาท และ 26.9 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.4 และร้อยละ 8.1 ของรายไดร้วมตามลาํดบั  
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯมีค่า ค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารทั้งส้ินจาํนวน 11.7 ลา้นบาท 10.9 ลา้นบาท และ 10.7 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ร้อยละ 3.7 
และ ร้อยละ 3.4 ของรายไดร้วมตามลาํดบั ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั และมิไดมี้การ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯมีค่าตอบแทนผูบ้ริหารทั้งส้ินจาํนวน 10.7 
ลา้นบาท และ 16.3 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4 และร้อยละ 4.9 ของรายไดร้วมตามลาํดบั คิด
เป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.3 เม่ือเทียบกบัรอบปี 2553 การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนดงักล่าวเป็นเพราะ
หลงัจากท่ี SPC ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางออ้มผา่นบริษทัฯนั้น บริษทัฯไดมี้การปรับวธีิการจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นรายเดือน แทนการจ่ายเป็นรายปี รวมทั้งบริษทัฯ ปรับเพ่ิมอตัราค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
และมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดว้ย 

(2.1.3) กาํไรสุทธิ 
สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิทั้งส้ินจาํนวน 20.2 ลา้นบาท 

3.7 ลา้นบาท และ 9.0 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 5.7 ร้อยละ 1.3 และร้อยละ 2.9 ตามลาํดบั คิดเป็นการ
เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 82.1 เม่ือเทียบกบัปี 2551 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 143.2 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิลดลงมากเน่ืองจากผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเม่ือปลายปี 
2551  ส่งผลให้ตลาดโดยรวมชะลอการลงทุน อีกทั้งภาวะราคาเหล็กท่ีผนัผวนมากตลอดปี 2552 ส่วนในรอบปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 นั้นบริษทัฯมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมฟ้ืนตวัตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก  

สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ คิดเป็นจาํนวน 8.9 ลา้นบาท และ 
1.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 2.8 และร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 79.7 
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จากรอบปี 2553 ทั้งน้ี อตัรากาํไรสุทธิปรับตวัลดลงมาก จากการท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพ่ิมข้ึนเป็นหลกั  
และสภาวะนํ้ าท่วมในช่วงปลายปี 2554  

(2.2) การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของธุรกจิเหลก็ 

บริษทัฯไดว้เิคราะห์ฐานะทางการเงินของธุรกิจหลก็โดยใชง้บการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นหลกั เน่ืองจากบริษทัฯ เป็น
ผูด้าํเนินธุรกิจหลก็ทั้งหมดดว้ยตนเอง 

ตารางแสดงโครงสร้างทางการเงนิ – บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน)  

รายการ 

งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบ สําหรับ เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2551 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบเฉพาะกิจการ) 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน 112.6 55.3 107.4 55.9 76.9 47.1 60.3 4.3 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 90.8 44.6 84.6 44.1 87.2 52.9 1,337.0 95.7 

รวมสินทรัพย์ 203.5 100.0 192.0 100.0 163.1 100.0 1,397.3 100.0 

หน้ีสินหมุนเวียน 84.5 41.5 92.9 48.4 60.4 37.0 50.6 3.7 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 17.5 8.6 12.4 6.5 9.6 5.9 0.7 0.0 

รวมหน้ีสิน 102.0 50.1 105.4 54.9 70.0 42.9 51.3 3.7 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 101.5 49.9   86.7 45.1 93.1 57.1 1,345.9 96.3 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 203.5 100.0 192.0 100.0 163.1 100.0 1,397.3 100.0 

หมายเหตุ  *  ร้อยละของสินทรัพยร์วม 

(ก) ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจาํนวน 203.4 ลา้น
บาท 192.0 ลา้นบาท 163.1 ลา้นบาท และ 1,397.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 5.6 
เม่ือเทียบกบัปี 2551 ลดลงร้อยละ 15.1 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 756.7 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั  

สาเหตุการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยร์วม ส่วนหน่ึงมาจากการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนอนัเกิดจากลูกหน้ี
การคา้ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 เท่ากบั 40.7 ลา้นบาท 37.7 ลา้นบาท และ 31.8 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และลดลงร้อยละ 15.6 เม่ือเทียบกบัปี 
2552 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีการเรียกเก็บหน้ีท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีสินคา้คงเหลือในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 เท่ากบั 47.3  ลา้นบาท 41.0 ลา้นบาท และ 20.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีแนวโน้ม
ลดลง หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 13.3 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และลดลงร้อยละ 50.5 เม่ือเทียบกบัปี 
2552 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ช่วงปี 2552 ยอดขายลดลงทาํใหสิ้นคา้คงเหลือลดลงตามไปดว้ย และช่วงปี 2553 บริษทัฯ เร่ิมใช้
นโยบายไม่เก็บสตอ๊ควตัถุดิบ แต่สาํรองไวบ้างส่วน และจะสั่งซ้ือเพ่ิมเติมเม่ือไดรั้บงานจากลูกคา้และเรียกเก็บเงินมดั
จาํล่วงหนา้แลว้   

และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดดเป็นจาํนวน 1,397.3 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมีการลงทุนในบริษทัย่อย คือ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั (SPC) จาํนวน 1,251.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นมูลค่า
ยุติธรรมท่ีคาํนวณโดยท่ีปรึกษาการเงินอิสระตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด (Net Present Value) 
แบ่งเป็นการชาํระค่าซ้ือหุ้น SPC มูลค่า 450.0 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จาํนวน 801.0 ลา้นบาท รวมทั้งมีการ
ลงทุนในบริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั คือ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั และ บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จาํกดั 
จาํนวน 2.5 ลา้นบาท และ 10.0 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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(ข) สินทรัพย์หมุนเวยีน 

- ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงินรับ ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯมีลูกหน้ี
การคา้และตัว๋เงินรับ–สุทธิ ทั้งส้ินจาํนวน 40.7 ลา้นบาท 37.7 ลา้นบาท 31.8 ลา้นบาท และ 19.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกบัปี 2551 ลดลงร้อยละ 15.7 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และลดลง
ร้อยละ 39.6 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั  ความผนัผวนของลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับส่วนใหญ่ มาจากการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยบริษทัฯไดท้าํการประมาณการจากจาํนวนลูกหน้ีท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ได ้โดยเฉพาะลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน และอายุมากกว่า 12 เดือนข้ึนไป  โดยบริษทัฯใช้
หลกัเกณฑใ์นการประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต  และตามสถานะทางการเงินของลูกหน้ี สาํหรับ
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ คิดเป็นจาํนวนรวม 
11.6 ลา้นบาท 13.1 ลา้นบาท 14.7 ลา้นบาท และ 15.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 12.9 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.2 และเพ่ิมข้ึนเป็นอตัราร้อยละ 2.7 ตามลาํดบั 

ตารางลูกหน้ีการคา้แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระของบริษทัฯ สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 
2552 2553 และ 2554 สรุปดงัน้ี pp 

ลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ 
2551 2552 2553 31 ธ.ค. 2554 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 13.5 4.8 7.2 1.7 
เช็คคืน 5.6 11.6  7.7 6.2 
ลูกหน้ีการคา้ 33.3 34.4 31.6 32.5 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10.6 7.4  9.5  3.5 
เกินกาํหนด 1-30 วนั 4.4 13.8  11.3  5.5 
เกินกาํหนด 31-60 วนั 7.5 1.6  0.7  0.3 
เกินกาํหนด 61-120 วนั 2.0 3.3  0.4  5.8 
เกินกาํหนด 121-180 วนั 0.8 0.8  0.2  0.2 
เกินกาํหนด 180 วนัข้ึนไป 7.8 7.5  9.5  10.7 

รวมลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ 52.3 50.8 46.5 34.2 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11.6) (13.1) (14.7) (15.0) 

มูลค่าลูกหน้ีสุทธิ 40.7 37.7 31.8 19.2 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 50 65 58 21* 

หมายเหตุ    *  ปรับฐานให้เป็นเตม็ปี เพื่อการเปรียบเทียบได ้ 

 
บริษทัฯมีนโยบายใหเ้ครดิตลูกหน้ีจากการขายสินคา้เป็นระยะเวลาประมาณ 30-45 วนั และมีนโยบายเรียก

เก็บเงินทนัทีสาํหรับลูกหน้ีจากการขายพร้อมติดตั้งโครงการ เน่ืองจากตามปกติการขายพร้อมติดตั้งจะเรียกเก็บเงินได้
ชา้กวา่ ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัฯสามารถเก็บเงินลูกหน้ีขายพร้อมติดตั้งไดใ้นระยะเวลาประมาณ 45-60 วนั 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความสามารถในการเก็บหน้ีของบริษทัฯ พบวา่ ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551 2552 2553 และ  2554 บริษทัฯ มีอตัราส่วนระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย จาํนวน 50 วนั 65 วนั 58 วนั และ 21 วนั 
ตามลาํดบั โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 นั้น บริษทัฯ เขม้งวดกบัเครดิตมากข้ึน จึงส่งผลให้ระยะเวลา
เก็บหน้ีอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ีย 50 วนั และในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 อตัราส่วนระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียอยู่
ในเกณฑท่ี์สูงข้ึน เน่ืองจากภาวะตลาดการเงินตึงตวั และในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ2554 อตัราส่วน
ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียดีข้ึนกวา่ปี 2553  เน่ืองจากบริษทัฯ มีการโอนกิจการให้บริษทัยอ่ยดาํเนินการธุรกิจน้ีตั้งแต่
ไตรมาส4 เป็นตน้ไป  
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- สินค้าคงเหลือ–สุทธิ หลกั ไดแ้ก่ วตัถุดิบเหล็ก และสินคา้สําเร็จรูป โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ–สุทธิ คิดเป็นจาํนวน 47.3 ลา้นบาท 41.0  ลา้นบาท 20.3 ลา้น
บาท และ 0.3  ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 13.3 เม่ือเทียบกบัปี 2551 ลดลงร้อยละ 
50.5 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และลดลงร้อยละ 98.5 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั และในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัจาํนวน 1.1 ลา้นบาท 1.2 
ลา้นบาท 1.2 ลา้นบาท และ 0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2553 บริษทัฯ เนน้การใชน้โยบายไม่สตอ๊ควตัถุดิบ แต่
สาํรองไวบ้างส่วน และจะสั่งซ้ือเพ่ิมเติมเม่ือไดรั้บงานจากลูกคา้และเรียกเก็บเงินมดัจาํล่วงหนา้แลว้ แต่ยงัคงมีการ
สาํรองวตัถุดิบบางส่วนในจาํนวน 1.5 เดือนของยอดขายต่อเดือน และสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
บริษทัฯ มียอดสินคา้คงเหลือลดลง ซ่ึงไดมี้การขายสินคา้ใหก้บับริษทัยอ่ย 
ตารางแสดงยอดสินค้าคงเหลอืของบริษัทฯ 

สินค้าคงเหลอื 
2551 2552 2553 2554 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินคา้คงเหลือรวม 48.4 42.2 21.4 0.3 
หกั ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 1.1 1.2 1.2 0.0 
สินค้าคงเหลอื-สุทธิ 47.3 41.0 20.2 0.3 

(ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ หลกั ไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารโรงงาน โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ทั้งส้ินจาํนวน 88.7 ลา้นบาท 80.8 ลา้นบาท 81.1 
ลา้นบาท และ 66.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 8.9 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และลดลงร้อยละ 18.1 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั  
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ เป็นสินทรัพย์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ ทั้งส้ินจาํนวน 0.5 ลา้นบาท 0.5 ลา้นบาท 
0.3 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงร้อยละ 13.3 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และ
ลดลงร้อยละ 50.5 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และลดลงร้อยละ 100.0 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน-สุทธิลดลงในช่วงดงักล่าวจากการทยอยตดัชาํระค่าตดัจาํหน่ายในแต่ละปี  
- เงินประกันผลงาน-สุทธิ เป็นการคํ้ าประกันผลงานให้แก่ลูกค้าโครงการบริการขายพร้อมติดตั้ง เฉล่ีย

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัท่ีส่งมอบงานให้แก่ลูกคา้ โดยจะมีการหักเงินประกนัผลงานประมาณร้อยละ 5 ของ
มูลค่างาน โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯมีเงินประกนัผลงาน-สุทธิ ทั้งส้ิน
จาํนวน 1.6 ลา้นบาท 3.3 ลา้นบาท 4.8 ลา้นบาท และ 4.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 106.3 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.5 เม่ือเทียบกบัปี 2552 และลดลงร้อยละ 16.7 เม่ือเทียบกบัปี 
2553 ตามลาํดบั ซ่ึงในช่วงปี 2552-2553 บริษทัฯ มีการรับงานโครงการขายพร้อมติดตั้งขนาดใหญ่ทาํให้มียอดเงิน
ประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ดี สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ ทยอยดาํเนินโครงการแลว้
เสร็จ และส่งผลใหเ้งินประกนัผลงานลดลง  
(ง) แหล่งทีม่าของทุน – หนีสิ้น 
- หนีสิ้นรวม  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯมีหน้ีสินรวมจากธุรกิจเหล็ก ทั้งส้ิน
จาํนวน 102.0 ลา้นบาท 105.4 ลา้นบาท 70.0 ลา้นบาท และ 51.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
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เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบปี 2551 ลดลงร้อยละ 33.6 เม่ือเทียบปี 2552 และ ลดลงร้อยละ 26.7 เม่ือเทียบปี 2553 
ตามลาํดับ ซ่ึงสาเหตุสําคญัของการเปล่ียนแปลง เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินหมุนเวียนโดยในรอบปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 หน้ีสินหมุนเวยีนของบริษทัฯ คิดเป็นจาํนวน 84.5 ลา้นบาท 92.9 
ลา้นบาท 60.4 ลา้นบาท และ 50.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0  ลดลงร้อยละ 35.0 และ
ลดลงร้อยละ 16.2 ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เจา้หน้ีการคา้ลดลงจาก 54.6 ลา้นบาทในปี 
2551 เป็น 50.5 ลา้นบาท และปี 2553 เจา้หน้ีการคา้ลดลงเป็น 37.4 ลา้นบาท และรอบปี 2554 เจา้หน้ีการคา้
ลดลงเป็น 19.1 ลา้นบาท เน่ืองจากการไดโ้อนธุรกิจเหลก็ใหก้บับริษทัยอ่ยตั้งแต่ไตรมาส4 เป็นตน้ไป  
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 เงิน
กูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน คิดเป็นจาํนวน 8.0 ลา้นบาท 10.0 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท  และ 0.0 ลา้น
บาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.0 เม่ือเทียบปี 2551 ลดลงร้อยละ 100.0 เม่ือ
เทียบปี 2552 และมิไดมี้การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือเทียบปี 2553 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ในช่วงรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯ ทยอยชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวจาํนวน 2.7 ลา้นบาท 
3.0 ลา้นบาท 6.2 ลา้นบาท และ 7.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่งผลให้ไม่มียอดเงินกูย้ืมระยะยาวคงคา้งในรอบปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แลว้  
 เงินเรียกเก็บสูงกวา่มูลค่างานท่ีเสร็จ ซ่ึงเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้จากงานบริการขายพร้อมติดตั้ง โดยใน
รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีเงินเรียกเก็บสูงกวา่มูลค่างานท่ีเสร็จ
ทั้งส้ินจาํนวน 4.3 ลา้นบาท 8.1 ลา้นบาท 3.9 ลา้นบาท และ 5.70ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 88.4 เม่ือเทียบปี 2551 ลดลงร้อยละ 51.8 เม่ือเทียบปี 2552 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
28.2 เม่ือเทียบปี 2553 ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีเง่ือนไขการรับเงิน
ล่วงหนา้ก่อนการดาํเนินงานขายพร้อมติดตั้ง อยา่งไรก็ดี ยอดเงินเรียกเก็บสูงกวา่มูลค่างานท่ีเสร็จจะทยอย
ลดลงเม่ือบริษทัฯไดด้าํเนินการส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้แลว้เสร็จ โดยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
บริษทัฯ มีเงินเรียกเก็บสูงกวา่มูลค่างานท่ีเสร็จเพ่ิมสูงข้ึนจากการท่ีบริษทัฯ รับงานบริการขายพร้อมติดตั้ง
หลายโครงการเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2553 ซ่ึงมูลค่างานโครงการตามสัญญารวมจาํนวน 259.5 
ลา้นบาท  

- ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 ภาระผูกพนัจากการใชว้งเงิน Letter of Credit 

คิดเป็นจาํนวนจาํนวน 0.0 ลา้นบาท 1.1 ลา้นบาท 0.0 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 ภาระผูกพนัจากการทาํสัญญาจา้งรับเหมา

ติดตั้ง คิดเป็นจาํนวน 6.8 ลา้นบาท 8.9 ลา้นบาท 3.6 ลา้นบาท และ 23.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ทั้งน้ี การดาํเนินงานในธุรกิจเหล็กจะมีภาระผูกพนัในการรับประกนัคุณภาพสินคา้และบริการติดตั้งให้กบั

ลูกคา้เฉพาะท่ีเป็นสินคา้จากบลูสโคป สตีล ภายใตเ้ง่ือนไขวา่การชาํรุดเสียหายนั้นตอ้งเกิดข้ึนจากตวัวสัดุสินคา้
เองโดยตรง ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํอ่ืนภายนอกท่ีมาก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตวั
สินคา้ โดยมีระยะเวลารับประกนัประมาณ 5 –30 ปีแลว้แต่ประเภทสินคา้ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
เช่ือวา่ บริษทัฯไม่มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการรับประกนัดงักล่าว เน่ืองจากผูจ้ดัจาํหน่าย
สินคา้ของบริษทัฯมีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ต่อภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั โดยมีระยะเวลารับประกนั 5 – 30 ปี 
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ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ สามารถเรียกค่าเสียหายจากผูจ้ ัดจาํหน่ายได้ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินคา้  ดังนั้ น   
บริษทัฯ จึงไม่ไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการรับประกนัดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในรอบปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีหน้ีสินอนัเป็นภาระผูกพนัจากหนงัสือคํ้าประกนั
การรับงานท่ีออกโดยธนาคาร (Letter of Guarantee) คิดเป็นจาํนวน 3.4 ลา้นบาท 4.7 ลา้นบาท 1.2 ลา้นบาท และ 
2.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีภาระผกูพนัสญัญาจา้งท่ีปรึกษาทางการเงิน จาํนวน 2.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 

(จ) แหล่งทีม่าของทุน –  ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554  ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คิดเป็นจาํนวน 101.5 

ลา้นบาท 86.7 ลา้นบาท  93.1 ลา้นบาท และ 1,345.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 
14.6 เม่ือเทียบกบัปี 2551 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.4  เม่ือเทียบกบัปี 2552 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,345.6 เม่ือเทียบกบัปี 2553 
ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ผลกาํไรของบริษทัฯ และการเพ่ิม
ทุน โดยในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ  2554 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจาํนวน 15.0 ลา้นบาท 
8.5 ลา้นบาท 12.5 ลา้นบาท และ 0.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากน้ี บริษทัฯสามารถทาํกาํไรไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยใน
รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ  2554 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 20.2 ลา้นบาท 3.7 ลา้นบาท 9.0 ลา้น
บาท และ 1.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากน้ี สาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 450.0 ลา้นบาท เพื่อเขา้ลงทุนใน SPC เม่ือเดือนมีนาคม 2554 และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการรวม
ธุรกิจเพ่ิมข้ึนจาํนวน 826.9 ลา้นบาท ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

- ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่า

เท่ากบั 1.0 เท่า 1.2 เท่า 0.8 เท่า และ 0.04 เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ไดท้ยอย
ชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และไม่มียอดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงคา้ง ณ รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 

หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของหน้ีท่ีมีดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) ของธุรกิจเหลก็ ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีค่าเท่ากบั 0.3 เท่า 
0.3 เท่า 0.1 เท่า และ 0.0 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทัฯ มีการทยอยชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน คงเหลือแต่
หน้ีสญัญาเช่าการเงินเพียงเลก็นอ้ย รวมทั้งบริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนอีกจาํนวน 450 ลา้นบาท โดยออกหุน้เพ่ิมทุนใหม่และ
แลกหุน้กบั SPC ทาํใหอ้ตัราส่วนท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
 

(ฉ) งบกระแสเงนิสด 
 งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี งบตรวจสอบ สําหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 

รายการ 

31 ธ.ค. 2551 
 (งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2552 
 (งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
 (งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2553 
(งบเฉพาะกิจการ) 

31 ธ.ค. 2554 
(งบเฉพาะกิจการ) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 12.2 4.6 40.0 40.0 6.2 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (10.8) (0.8) (0.4) (0.4) (4.7) 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (6.8) (12.3) (33.5) (33.5) (10.8) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5.4) (8.5) 6.1 6.1 (9.3) 
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ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 บริษทัฯมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรม
ดาํเนินงานทั้งส้ินจาํนวน 12.2 ลา้นบาท 4.6 ลา้นบาท และ 40.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี สาเหตุหลกัท่ีทาํให้กระแส
เงินสดจากการดาํเนินงานเกิดการเปล่ียนแปลงคือ (1) เจา้หน้ีการคา้ลดลงในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ
รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 จาํนวน 3.9 ลา้นบาท และ 13.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทัฯ ลดการ
สัง่ซ้ือวตัถุดิบจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ตวัอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหก้ระแสเงินสดสุทธิไดม้า  จากกิจกรรมดาํเนินงานลดตํ่าลง 
(2) มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเพ่ิมข้ึนในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และลดลงในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 จาํนวน 12.9 ลา้นบาท และ 8.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั อนัเน่ืองจากบริษทัฯ สามารถส่งมอบงานไดเ้ร็วกวา่
ท่ีกาํหนด และในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มูลค่างานท่ียงัไม่ส่งมอบลดลงอีกจาํนวน 8.5 ลา้นบาท จากการ
ท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานเกือบเสร็จส้ินสําหรับโครงการบริการขายพร้อมติดตั้งและรอการเบิกเงินงวดสุดทา้ย ปัจจัย
ดงักล่าวส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงานลดตํ่าลงในปี 2552 และเพ่ิมข้ึนในปี 2553 
(3) เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เท่ากบั 13.3 ลา้นบาท 4.8 ลา้นบาท และ 10.9 ลา้น
บาท ตามลาํดบั  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553 กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน คิดเป็น
จาํนวน (10.8) ลา้นบาท (0.8) ลา้นบาท และ (0.4) ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2551 บริษทัฯมีการลงทุนในการ
ก่อสร้างอาคารและสาํนกังานมูลค่ารวมทั้งส้ิน 11.5 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน
ค่อนขา้งสูงในปี 2551 อยา่งไรก็ดีสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2553 บริษทัฯมิไดมี้การลงทุนอยา่ง
มีนยัสาํคญัแต่อยา่งใด  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 และ 2553 กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน คิดเป็น
จาํนวน (6.8) ลา้นบาท (12.3) ลา้นบาท และ (33.5) ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงกระแสเงินท่ีใชไ้ปเพ่ิมข้ึนจากสาเหตุหลกั 
คือ การชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปันผล    

สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)จากกิจกรรม
ดาํเนินงาน จาํนวน 40.0 ลา้นบาท และ 6.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั การลดลงดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นเพราะในรอบปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือลดลง และลูกหน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากไดมี้การโอนธุรกิจให้กับ
บริษทัยอ่ยตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นตน้ไปเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2553  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 
จาํนวน (0.4) ลา้นบาท และ (4.7) ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2554 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายสินทรัพย ์มากกว่าการ
ลงทุนในสินทรัพยถ์าวร รวมทั้งมีการลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง 
จาํกดั และ บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั จาํนวน 2.5 และ 10.0  ลา้นบาทตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 
จาํนวน (33.5) ลา้นบาท และ (10.8) ลา้นบาท ทั้งน้ี ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีการชาํระคืนเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน จาํนวน 18.3 ลา้นบาท และ การจ่ายเงินปัน
ผล จาํนวน 12.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีบริษทัฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล และ
จาํนวนเงินท่ีผอ่นชาํระคืนหน้ีลดลง 
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(ช) อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554  อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ มีค่าเท่ากบั 1.3 
เท่า 1.2 เท่า 1.3 เท่า และ 1.2 เท่า ตามลาํดบั และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัฯ มีค่าเท่ากบั 0.7 เท่า 0.7 เท่า 
0.9 เท่า และ 0.8 เท่า ตามลาํดบั ทั้งน้ี อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วตํ่ากว่าอตัราส่วนสภาพคล่อง เน่ืองจากสินคา้
คงเหลือถือเป็นส่วนประกอบหลกัในสินทรัพยห์มุนเวียน อยา่งไรก็ตาม สินคา้คงเหลือของปี 2553 ลดลงจากปี 2551 
ทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัดีข้ึน ทาํใหมี้ระดบัใกลเ้คียงกบัหน้ีสินหมุนเวยีน  

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 วงจรเงินสด (Cash Cycle) มีระยะเวลา 24 วนั 53 วนั 
39 วนั และ -3 วนั ตามลาํดบั  ทั้งน้ี วงจรเงินสดมีระยะเวลาเพ่ิมข้ึนในปี 2552 มาจากสาเหตุหลกัคือความสามารถใน
การเก็บหน้ีเฉล่ียลดลง จากภาวะตลาดการเงินตึงตวั และการหมุนของสินคา้ชา้ลง แต่ในขณะท่ีปี 2553 และ รอบปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดมี้การโอนธุรกิจให้กบับริษทัย่อยตั้งแต่ไตรมาส 4 เป้นตน้ไป  ซ่ึงเป็นรายการคา้
ระหวา่งกนัในช่วงโอนธุรกิจ 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย มีค่า
เท่ากบั 15.7 เท่า 9.2 เท่า 44.7 เท่า และ 68.3 เท่า ตามลาํดบั  เน่ืองจากภาระดอกเบ้ียลดลงจากการทยอยชาํระคืนเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน 
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7.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 2552 2553 และ 2554  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั
ผูต้รวจสอบบญัชี สรุปดงัน้ี  

   หน่วย : บาท 

งวด กลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี 
ค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี 

ค่าบริการอืน่ รวม 

รอบปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 

บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์
เซอร์วิสเซส จาํกดั 

600,000 - 600,000 

 บริษทั โซล่าเพาเวอร์ จาํกดั และ บริษทั
ยอ่ยจาํนวน 34 บริษทั 

นายวีรติ  นิรวิทย ์ 8,000 - 8,000 

 รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  608,000 - 608,000 
รอบปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 

บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์
เซอร์วิสเซส จาํกดั 

600,000 - 600,000 

 บริษทั โซล่าเพาเวอร์ จาํกดั และ บริษทั
ยอ่ยจาํนวน 34 บริษทั 

 บริษทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์
เซอร์วิสเซส จาํกดั 

40,000 - 40,000 

 รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  640,000 - 640,000 
รอบปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 

บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์
เซอร์วิสเซส จาํกดั 

600,000 - 600,000 

 บริษทั โซล่าเพาเวอร์ จาํกดั และ บริษทั
ยอ่ยจาํนวน 34 บริษทั 

บริษทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์
เซอร์วิสเซส จาํกดั 

790,000 - 790,000 

 รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  1,390,000 - 1,390,000 
รอบปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 
 

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย 2 บริษทั* 

บริษทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์
เซอร์วิสเซส จาํกดั 

901,000 - 901,000 

บริษทั โซล่าเพาเวอร์ จาํกดั และ บริษทั
ยอ่ยจาํนวน 34 บริษทั 

บริษทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์
เซอร์วิสเซส จาํกดั 

1,393,800 - 1,393,800 

 รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  2,294,800 - 2,294,800 
หมายเหตุ * บริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั และ บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั 
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7.4 ปัจจยัและอทิธิพลทีอ่าจมผีลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

7.4.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  
7.4.1.1 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์งบประมาณการลงทุนประมาณร้อยละ 80 ของโครงการ จะมาจากค่าแผง
พลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซ่ึง SPC ไดมี้การนาํเขา้แผงพลงังานแสงอาทิตยจ์าก Kyocera 
ประเทศญ่ีปุ่น และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจาก SMA ประเทศเยอรมนี ซ่ึงจะตอ้งชาํระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทาํให้ SPC 
ได้รับความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเม่ือถึงกาํหนดชาํระค่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้

อยา่งไรก็ตาม SPC ไดพิ้จารณาอตัราค่าเงินอยา่งต่อเน่ือง และดาํเนินการป้องกนัความเส่ียงดว้ยเคร่ืองมือทางการเงินอยา่ง
หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (FX Forward) และสิทธิในการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศ (FX Option) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
7.4.1.2 วธีิการบนัทกึบญัชีของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

แมว้า่ ในรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 273.0 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ถึง
ร้อยละ 47.2  แต่เม่ือหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ บริษทัฯ มียอดกาํไรสุทธิจาํนวน 13.9 ลา้นบาท  ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทัฯสั่งซ้ือแผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จากต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (FX Forward) และ สิทธิในการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศ (FX Option)  อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวยงับนัทึกบญัชีแบบนอกงบดุล (Off Balance 
Sheet) และบริษทัฯ ยงัตอ้งรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของแต่ละงวดในงบกาํไรขาดทุน ทาํให้
เกิดความผนัผวนต่อกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัฯ ทั้งน้ี หากพิจารณาไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
ดงักล่าว บริษทัฯ จะมีกาํไรสุทธิ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการศึกษาวธีิการลงบญัชีตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRS) ซ่ึง
จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถบนัทึกเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวในงบดุล และจะลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว
ได ้ 
7.4.1.3 การใช้สิทธิซื้อคนื และสิทธิเลอืกขายหุ้นของนักลงทุน 

จากขอ้ตกลงการซ้ือ/ขายหุน้คืนกบั EFE จาํนวน 2 ฉบบัสาํหรับโครงการสกลนคร 1 และนครพนม 1 และสัญญาขายหุ้น
คืน (Put Option) กบั IFC จาํนวน 3 ฉบบัสาํหรับโครงการโคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 นั้น ทาํให้บริษทัฯ มีภาระท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตในการซ้ือหุ้นคืนจากนกัลงทุนดงักล่าว และ/หรือ นกัลงทุนดงักล่าวอาจใชสิ้ทธิท่ีจะขายหุ้นคืนให้แก่
บริษทัฯ ตามสูตรการคาํนวณราคาท่ีตกลงไวใ้นสัญญา ดงันั้น หากในอนาคตบริษทัฯ จะตอ้งซ้ือหุ้นคืน และ/หรือ รับซ้ือหุ้นคืน
จากนกัลงทุนดงักล่าว บริษทัฯ จะตอ้งจดัหาเงินสดเพ่ือนาํไปซ้ือหุ้นคืน และอาจส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ ในอนาคต
ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกหน้ีสินหุ้นสามญัรอซ้ือคืน และหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน และการ
ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่ายตามอตัราผลตอบแทนของนกัลงทุนไวใ้นงบการเงินแลว้ 
7.4.1.4 โครงการในอนาคต 

กลุ่มบริษทัฯ SPC มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์จะก่อสร้างในอนาคตอีกประมาณ 29 โครงการ ซ่ึงแต่ละ
โครงการมีกาํลงัการผลิตประมาณ 6 เมกะวตัต ์ใชเ้งินลงทุนประมาณ 630 – 670 ลา้นบาทต่อโครงการ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัตน้ทุนใน
การพฒันาโครงการ เช่น ราคาแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ราคาเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ค่าแรงงาน และค่าท่ีดิน เป็นตน้ ซ่ึง SPC 
มีแผนการระดมทุนเพื่อนาํเงินท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ดว้ยการจดัหาเงินทุนจากการเพ่ิมทุนใน
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บริษทัยอ่ยของตนเองและ/หรือการหาผูร่้วมทุน การกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และการใชแ้หล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากผล
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นการลงทุนในโครงการในอนาคตดงักล่าว อาจส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้มีการเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบนั โดยอาจเพ่ิมข้ึน หรือลดลงตามแหล่งเงินทุนท่ีบริษทัฯสามารถจดัหามาเพ่ือพฒันาโครงการ
ดงักล่าว 
7.4.1.5 ความเข้มของแสงอาทติย์ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์อ้งพ่ึงพิงแสงอาทิตยเ์ป็นอยา่งมาก และหากแสงอาทิตยมี์ความเขม้แสงนอ้ย
กวา่ปกติ หรือบางปีประเทศไทยอาจมีเมฆปกคลุมเป็นจาํนวนมาก อาจจะส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ ไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็ท่ี และอาจส่งผลถึงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบริษทัฯ ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม จากลกัษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ใกลก้ับเส้นศูนย์สูตร จึงมีความเขม้ของแสงค่อนขา้งสูง 
นอกจากน้ี SPC ไดท้าํการศึกษาความเขม้ของแสงในแต่ละพ้ืนท่ีโดยใชข้อ้มูลความเขม้ของแสงยอ้นหลงั 10 ปี ขององค์การ
บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องคก์ารนาซ่า เพ่ือให้แน่ใจวา่บริเวณท่ีสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ 
มีความเขม้ขน้แสงอยูใ่นระดบัสูง 
7.4.1.6 มาตรฐานการบัญชีทีเ่กีย่วข้อง 

จากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2556 มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวกาํหนดให้รับรู้เงินอุดหนุน
รัฐบาลเป็นรายไดอ้ย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีกิจการรับรู้ตน้ทุนท่ีเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย ทั้งน้ี บริษทัฯมี
รายได้ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ท่ีได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง  เป็นระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงรายไดด้งักล่าวอาจถือเป็นรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  

ดงันั้น เม่ือบริษทัฯ นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 ดงักล่าวมาถือปฏิบติั อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได ้และผล
การดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบและพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 
7.4.2 ธุรกจิเหลก็  
7.4.2.1 ความผนัผวนของราคาเหลก็ 

ในธุรกิจเหลก็ มีแผน่เหลก็มว้นรีดเยน็เป็นวตัถุดิบหลกั ซ่ึงหากราคาแผน่เหลก็มว้นรีดเยน็มีความผนัผวน มาก อาจส่งผล
ใหมี้ตน้ทุนขายผนัผวนสูงตาม และส่งผลต่อกาํไรของบริษทัฯ 

อยา่งไรก็ตาม ราคาตน้ทุนวตัถุดิบจาก บลูสโคป สตีล ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบหลกัใหบ้ริษทัฯ มีการปรับตวัรายเดือน 
ทาํใหค้วามผนัผวนของราคาวตัถุดิบค่อนขา้งนอ้ย และบริษทัฯ มีการผลิตและสั่งสินคา้แบบ Just in time ทาํให้บริษทัฯ มีสินคา้
คงเหลือนอ้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ จะมีการแจง้ราคาต่อลูกคา้ก่อน และเม่ือลูกคา้ตกลงซ้ือสินคา้จึงจะสัง่วตัถุดิบเขา้มา บริษทัฯ จึง
มีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
7.4.2.2 ความผนัผวนของเศรษฐกจิ 
กลุ่มลูกคา้ของธุรกิจเหลก็ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ดงันั้น หากในอนาคตภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดความผนัผวน 
อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มลูกคา้หลกัในการชะลอการลงทุนหรือขยายงาน และจะส่งผลต่อรายได้และกาํไรของ  
บริษทัฯ ไดใ้นอนาคต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั (มหาชน)) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ
บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงิน
เหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้   
  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้าตอ้งวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหาร
เป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การ
ตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

  ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวม แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  ผลการ
ดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส      เงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี 
ของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

  ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  กลุ่มบริษทัได้
ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป เพ่ือจดัทาํและนาํเสนองบการเงินน้ี งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดแ้สดงตามรูปแบบใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบังบการเงินรวมและ  งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   
 

บริษทั  เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วสิเซส  จาํกดั 

 
(นายนริศ  เสาวลกัษณ์สกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5369 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2555 
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  2554 2553 2554 2553

บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่)

(หมายเหตุ 3) (หมายเหตุ 3)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (หมายเหตุ 11) 48,361,093.35         65,553,977.68         1,473,794.59            10,870,603.48        

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (หมายเหตุ 12.1) 263,620,486.75       -                             -                              -                            

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (หมายเหตุ 12.2) -                             20,013,990.47         -                              -                            

ลูกหน้ีการคา้ และ ตัว๋เงินรับ - สุทธิ (หมายเหตุ 13) 130,285,018.22       19,917,966.52         19,201,338.85          31,803,022.94        

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9.3) -                             -                             8,353,376.20            -                            

มลูคา่งานเสร็จท่ียงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ - สุทธิ (หมายเหตุ 14) 24,225,733.70         -                             23,187,396.91          10,625,245.03        

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 29,535,757.08         1,472,842.94           343,575.92                20,270,401.46        

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 109,289,777.77       29,223,421.31         840,691.02                -                            

อ่ืน ๆ 17,298,357.12         4,699,072.58           6,896,159.06            2,401,930.71          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 622,616,223.99       140,881,271.50      60,296,332.55          75,971,203.62        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 16) -                             -                             1,263,499,972.50    -                            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 17) 4,070,894,250.66    1,764,373,744.34   66,474,982.00          81,057,195.02        

สินทรัพยร์ะหวา่งทาง (หมายเหตุ 18) 206,445,667.89       -                             -                              -                            

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่รับเหมาและอุปกรณ์ก่อสร้าง 41,508,985.00         5,755,730.14           -                              -                            

เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน (หมายเหตุ 19) 15,493,835.00         -                             -                              -                            

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 781,982.50               337,473.41              -                              349,555.33             

เงินประกนัผลงาน - สุทธิ 4,075,299.67            -                             4,075,299.67            4,830,638.44          

คา่ความนิยม 11,285,915.38         -                             -                              -                            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -                             -                            

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัและมีขอ้จ ากดัในการใช้ (หมายเหตุ 20) 168,304,134.77       119,386,638.03      -                              -                            

คา่รับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ารอตดัจ่าย (หมายเหตุ 21) 51,489,412.68         -                             -                              -                            

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 5,418,945.08            2,329,225.91           2,973,339.73            931,751.25             

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,884,903.48            3,807,233.46           -                              -                            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,578,583,332.11    1,895,990,045.29   1,337,023,593.90    87,169,140.04        

รวมสินทรัพย์ 5,201,199,556.10    2,036,871,316.79   1,397,319,926.45    163,140,343.66     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  บริษทั  เอสพซีีจี  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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  2554 2553 2554 2553

บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่)

(หมายเหตุ 3) (หมายเหตุ 3)

  บริษทั  เอสพซีีจี  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัทางการเงิน (หมายเหตุ 23) 493,240,680.00       -                             -                              -                            

เจา้หน้ีการคา้ 61,201,873.32         -                             19,138,339.91          37,434,298.26        

เจา้หน้ีคา่ก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 116,519,077.48       41,595,024.68         -                              -                            

เจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ 621,263,458.28       780,938,208.20      -                              -                            

ตน้ทนุท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ (หมายเหตุ 9.3) -                             -                             8,122,604.04            -                            

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (หมายเหตุ 24) 231,456,656.21       46,052,418.49         -                              2,316,000.00          

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (หมายเหตุ 25) 3,097,734.95            1,403,310.92           -                              1,834,541.21          

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 67,166,616.81         25,025,139.90         11,663,961.10          5,484,780.80          

เงินเรียกเกบ็สูงกวา่มลูคา่งานท่ีเสร็จ (หมายเหตุ 14) 8,714,886.86            -                             5,079,807.45            3,938,194.05          

เงินมดัจ ารับคา่สินคา้ 4,465,180.79            -                             3,083,394.70            6,728,696.92          

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 10,584,356.30         1,293,142.08           -                              -                            

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 17,512,413.05         3,399,121.33           3,505,848.90            2,635,149.08          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,635,222,934.05    899,706,365.60      50,593,956.10          60,371,660.32        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (หมายเหตุ 24) 2,213,864,670.60    356,062,636.15      -                              5,287,681.35          

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ (หมายเหตุ 25) 7,118,399.05            3,816,969.16           -                              4,339,638.95          

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 26) 3,710,843.02            -                             739,437.84                -                            

หุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยรอซ้ือคืน (หมายเหตุ 3.8.1) 86,434,909.50         80,119,418.16         -                              -                            

หุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน (หมายเหตุ 3.8.2) 98,729,212.55         90,693,274.60         -                              -                            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,409,858,034.72    530,692,298.07      739,437.84                9,627,320.30          

รวมหนีสิ้น 4,045,080,968.77    1,430,398,663.67   51,333,393.94          69,998,980.62        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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  2554 2553 2554 2553

บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่)

(หมายเหตุ 3) (หมายเหตุ 3)

  บริษทั  เอสพซีีจี  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุ 27)

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 840,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ   1.00 บาท 840,000,000.00       -                             840,000,000.00        -                            

หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ   1.00 บาท -                             -                             -                              500,000,000.00     

หุ้นสามญั 45,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท -                             450,000,000.00      -                              -                            

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ   1.00 บาท 500,000,000.00       -                             500,000,000.00        -                            

หุ้นสามญั   50,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ   1.00 บาท -                             -                             -                              50,000,000.00        

หุ้นสามญั   45,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ   10.00 บาท -                             450,000,000.00      -                              -                            

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 27) 89,000,000.00         -                             -                              -                            

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น (หมายเหตุ 16) -                             -                             826,870,200.00        25,870,200.00        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (8,571,691.48)          (6,588,993.46)         

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย -                             -                             5,415,157.44            5,415,157.44          

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (11,913,512.66)        (126,327.88)             13,701,175.07          11,856,005.60        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 568,514,795.86       443,284,678.66      1,345,986,532.51    93,141,363.04        

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 587,603,791.47       163,187,974.46      -                              -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,156,118,587.33    606,472,653.12      1,345,986,532.51    93,141,363.04        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,201,199,556.10    2,036,871,316.79   1,397,319,926.45    163,140,343.66     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2554 2553 2554 2553

บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่)

(หมายเหตุ 3) (หมายเหตุ 3)

รายไดจ้ากการขาย 225,278,614.18       29,465,912.70           175,946,065.54        145,105,141.58           

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (หมายเหตุ 30) 225,701,120.00       52,813,440.00           -                              -                                 

รายไดจ้ากการขายสินคา้พร้อมติดตั้ง 127,584,799.33       -                               148,475,559.79        166,330,223.54           

รายไดจ้ากการให้บริการ -                             1,550,000.00              -                              -                                 

รวมรายได้ 578,564,533.51       83,829,352.70           324,421,625.33        311,435,365.12           

ตน้ทนุขาย (196,311,061.18)     (22,566,510.77)          (155,966,516.05)      (123,236,934.49)         

ตน้ทนุขายพร้อมติดตั้ง (109,181,941.99)     -                               (120,609,316.66)      (132,007,572.53)         

ตน้ทนุบริการ -                             (29,022.00)                  -                              -                                 

รวมต้นทุน (305,493,003.17)     (22,595,532.77)          (276,575,832.71)      (255,244,507.02)         

กาํไรขั้นต้น 273,071,530.34       61,233,819.93           47,845,792.62          56,190,858.10             

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                             6,202,482.51              -                              -                                 

รายไดอ่ื้น 7,722,414.47            1,440,506.51              8,230,431.32             4,819,074.37                

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 280,793,944.81       68,876,808.95           56,076,223.94          61,009,932.47             

คา่ใช้จ่ายในการขาย (5,657,906.40)          -                               (8,600,419.76)           (9,545,430.39)              

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (21,065,872.27)        -                               -                              -                                 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (84,822,459.04)        (27,545,077.92)          (26,939,401.87)         (26,750,736.27)            

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (หมายเหตุ 9.2) (19,930,925.98)        (4,050,899.50)            (16,317,071.83)         (10,727,100.61)            

รวมค่าใช้จ่าย (131,477,163.69)     (31,595,977.42)          (51,856,893.46)         (47,023,267.27)            

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 149,316,781.12       37,280,831.53           4,219,330.48             13,986,665.20             

ตน้ทนุทางการเงิน (102,738,437.12)     (14,936,402.23)          (682,358.49)              (1,477,356.47)              

กาํไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล 46,578,344.00         22,344,429.30           3,536,971.99             12,509,308.73             

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (หมายเหตุ 31) (32,596,498.61)        (9,595,843.86)            (1,691,802.52)           (3,535,894.43)              

กาํไรสุทธิ 13,981,845.39         12,748,585.44           1,845,169.47             8,973,414.30                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

ผลก าไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนของเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                             (14,875.93)                  -                              -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ -                             (14,875.93)                  -                              -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 13,981,845.39         12,733,709.51           1,845,169.47             8,973,414.30                

การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั (11,787,184.78)        7,675,591.81              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 25,769,030.17         5,072,993.63              

13,981,845.39         12,748,585.44           

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั  (0.02) 0.02 0.01 0.18

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก(หุ้น) (หมายเหตุ 32) 488,082,192 389,726,027 393,972,603 50,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  บริษทั  เอสพซีีจี  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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 ส่วนตํ่าจากการ  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)

 เปลี่ยนแปลงส่วนได้  ทีย่ังไม่เกดิขึน้  ทีย่ังไม่เกดิขึน้ รวม ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวม

 เสียในบริษทัย่อย  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย อาํนาจควบคุม

 ของบริษทัย่อย

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 350,000,000.00          -                             (2,000,000.00)         -                                  25,145.28                       1,641.83                            (11,687,843.50)             336,338,943.61     -                             336,338,943.61         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                             -                            -                                  -                                   -                                     7,675,591.81                 7,675,591.81          5,072,993.63           12,748,585.44           

ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย -                                -                             -                            (6,733,204.64)              -                                   -                                     -                                  (6,733,204.64)        6,733,204.64           -                               

ผลขาดทุนของเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น (หมายเหตุ 12) -                                -                             -                            -                                  (13,234.10)                     (1,641.83)                          -                                  (14,875.93)              -                             (14,875.93)                 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                                -                             -                            -                                  -                                   -                                     -                                  -                            155,400,000.00      155,400,000.00         

รับชาํระคา่หุ้นจากลูกหน้ีคา่หุ้น -                                -                             2,000,000.00          -                                  -                                   -                                     -                                  2,000,000.00          -                             2,000,000.00             

เพ่ิมทุนระหวา่งงวด (หมายเหตุ 27) 100,000,000.00          -                             -                            -                                  -                                   -                                     -                                  100,000,000.00     -                             100,000,000.00         

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553(ก่อนปรับปรุง) 450,000,000.00          -                             -                            (6,733,204.64)              11,911.18                       -                                     (4,012,251.69)               439,266,454.85     167,206,198.27      606,472,653.12         

รายการปรับปรุงการปันส่วนรายการก าไร(ขาดทุน)

        ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (หมายเหตุ 3.9) -                                -                             -                            132,300.00                   -                                   -                                     3,885,923.81                 4,018,223.81          (4,018,223.81)         -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553(หลังปรับปรุง) 450,000,000.00          -                             -                            (6,600,904.64)              11,911.18                       -                                     (126,327.88)                  443,284,678.66     163,187,974.46      606,472,653.12         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                             -                            -                                  -                                   -                                     (11,787,184.78)             (11,787,184.78)      25,769,030.17         13,981,845.39           

ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย -                                -                             -                            (1,970,786.84)              -                                   -                                     -                                  (1,970,786.84)        1,970,786.84           -                               

โอนเปล่ียนประเภทของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

        เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (หมายเหตุ 12) -                                -                             -                            -                                  (11,911.18)                     -                                     -                                  (11,911.18)              -                             (11,911.18)                 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                                -                             -                            -                                  -                                   -                                     -                                  -                            396,676,000.00      396,676,000.00         

มลูคา่ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้จากการ

       ซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (หมายเหตุ 3.4) 50,000,000.00            89,000,000.00         -                            -                                  -                                   -                                     -                                  139,000,000.00     -                             139,000,000.00         

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 500,000,000.00          89,000,000.00         -                            (8,571,691.48)              -                                   -                                     (11,913,512.66)             568,514,795.86     587,603,791.47      1,156,118,587.33     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  บริษทั  เอสพซีีจี  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม

 ยังไม่ได้จัดสรร

 หุ้นสามญัทีอ่อกและ

เรียกชําระแล้ว
 ลูกหนีค่้าหุ้น

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

จากการรวมธุรกจิ

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่า รวม

และเรียกชําระแล้ว หุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 50,000,000.00                          25,870,200.00                          5,415,157.44                             5,382,591.30                             86,667,948.74                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                                              -                                              -                                              (2,500,000.00)                           (2,500,000.00)                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                              -                                              -                                              8,973,414.30                             8,973,414.30                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 50,000,000.00                          25,870,200.00                          5,415,157.44                             11,856,005.60                          93,141,363.04                          

เพ่ิมทุน (หมายเหตุ 27) 450,000,000.00                        801,000,000.00                        -                                              -                                              1,251,000,000.00                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                              -                                              -                                              1,845,169.47                             1,845,169.47                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 500,000,000.00                        826,870,200.00                        5,415,157.44                             13,701,175.07                          1,345,986,532.51                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

  บริษทั  เอสพซีีจี  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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  2554 2553 2554 2553

บาท บาท บาท บาท

(หมายเหตุ 3) (หมายเหตุ 3)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 46,578,344.00         22,344,429.30         3,536,971.99             12,509,308.73         

    ปรับรายการกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน -                           -                           

        หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้ และตัว๋เงินรับ(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ และตัว๋เงินรับ 172,445.95              -                           274,969.72                1,379,602.88           

        หน้ีสงสยัจะสูญ-มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บหน้ีสงสยัจะสูญ - มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บ -                           -                           -                             926,242.88              

ขาดทุนจากการมูลค่าสินคา้ลดลง(โอนกลบั) 45,448.00                -                           (1,154,914.01)            -                           

ค่าเส่ือมราคา 75,584,194.54         18,177,161.84         6,203,195.11             8,137,425.65           

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 1,831,815.32           -                           15.00                         14,734.06                

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ (642,984.30)             -                           (2,248,138.97)            (1,579,434.26)          

กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           -                           (28,784.67)                 -                           

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 193,626.18              49,301.33                97,644.00                  130,192.00              

ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 931,751.25              -                           931,751.25                1,733,276.24           

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (876,251.24)             -                           -                             -                           

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (235,954.32)             (889,568.17)             -                             -                           

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (859,001.43)             -                           -                             -                           

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 19,163,459.06         (5,978,669.90)          -                             -                           

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ่าย 5,107,714.76           993,496.36              -                             -                           

ค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 2,462,297.30           -                           -                             -                           

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 441,731.19              -                           699,082.99                -                           

ดอกเบ้ียรับ (1,099,328.18)          (216,079.63)             (275,265.57)               -                           

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,633,295.87           -                           659,236.29                -                           

ดอกเบ้ียจ่าย - ผลประโยชน์พนกังาน 81,377.08                -                           80,201.55                  -                           

ประมาณการดอกเบ้ียจ่าย 14,351,429.29         3,992,692.76           -                             -                           

ดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน 578,342.54              109,367.12              294,194.93                362,303.54              

ดอกเบ้ียจ่าย 79,797,162.91         7,692,517.82           227,709.79                1,018,265.29           

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 245,240,915.77       46,274,648.83         9,297,869.40             24,631,917.01         

เงินสดรับในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 380,330,622.33       -                           -                             -                           

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (635,300,000.00)      -                           -                             -                           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้ และตัว๋เงินรับ (78,109,240.27)        (10,759,466.52)        12,226,307.48           4,288,736.21           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย -                           -                           (8,353,376.20)            -                           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในมูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บ (12,341,846.45)        -                           (12,562,151.88)          8,458,450.43           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคา้คงเหลือ 23,354,934.40         (1,472,842.94)          21,081,739.55           20,773,876.06         

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีกรมสรรพากร (79,922,466.44)        (24,317,697.73)        (840,691.02)               -                           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,424,633.62)        (1,162,763.08)          (4,494,228.35)            -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  บริษัท  เอสพีซีจี  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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  2554 2553 2554 2553

บาท บาท บาท บาท

(หมายเหตุ 3) (หมายเหตุ 3)

  บริษัท  เอสพีซีจี  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน(ต่อ)

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินประกนัผลงาน 743,126.04              -                           755,338.77                (1,495,057.01)          

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                           -                           -                             (267,320.72)             

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจ้าหน้ีการคา้ (15,727,662.34)        -                           (18,295,958.35)          (13,053,657.16)        

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -                           -                           8,122,604.04             -                           

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย (1,583,126.64)          21,047,047.41         6,179,180.30             (388,932.63)             

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานท่ีเสร็จ (2,593,172.50)          -                           1,141,613.40             (4,201,954.20)          

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินมดัจาํรับค่าสินคา้ (5,629,294.07)          -                           (3,645,302.22)            -                           

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,543,100.67           (732,696.53)             272,023.72                5,740,846.64           

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (187,418,743.12)      28,876,229.44         10,884,968.64           44,486,904.63         

          เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย (31,251,631.07)        (10,846,840.95)        (4,665,142.25)            (4,460,492.72)          

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน (218,670,374.19)      18,029,388.49         6,219,826.39             40,026,411.91         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและอุปกรณ์ก่อสร้าง (41,508,985.00)        (2,349,806.14)          -                             -                           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินมดัจาํค่าท่ีดิน (15,493,835.00)        -                           -                             -                           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัและมีขอ้จาํกดัในการใช้ (48,917,496.74)        8,095,586.03           -                             -                           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ารอตดัจ่าย (15,910,747.44)        -                           -                             -                           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,380,383.48)          225,000.00              -                             -                           

เงินสดรับในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 212,822,177.20       539,247,776.35       -                             -                           

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (199,500,000.00)      (439,359,333.37)      -                             -                           

เงินสดรับในเงินใหกู้ย้มืบริษทัยอ่ย -                           -                           50,000,000.00           -                           

เงินสดจ่ายในเงินใหกู้ย้มืบริษทัยอ่ย -                           -                           (50,000,000.00)          -                           

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (12,499,972.50)          -                           

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,486,725.07           -                           14,707,166.96           1,579,439.26           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,772,661,027.74)   (570,736,580.52)      (7,502,331.09)            (2,007,096.00)          

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           -                           280,696.00                -                           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (321,127.94)             (386,774.74)             -                             -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั 29,218,881.12         -                           -                             -                           

เงินสดรับในดอกเบ้ียรับ 1,099,328.18           216,079.63              275,265.57                -                           

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (1,852,066,491.77)   (465,048,052.76)      (4,739,175.06)            (427,656.74)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บาท บาท บาท บาท

(หมายเหตุ 3) (หมายเหตุ 3)

  บริษัท  เอสพีซีจี  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน -                           34,020,000.00         -                             -                           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีไม่สูญเสียอาํนาจควบคุม 223,020,000.00       42,000,000.00         -                             -                           

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 828,435,404.16       -                           -                             -                           

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (335,194,724.16)      -                           -                             (10,000,000.00)        

เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           2,100,000.00           -                             -                           

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           (2,148,000.00)          -                             -                           

เงินสดจ่ายชาํระเจ้าหน้ีค่าสินทรัพยถ์าวร (801,388,687.13)      (319,153,830.74)      -                             -                           

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,179,321,985.76    431,483,999.94       -                             -                           

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (111,624,071.58)      (22,680,000.00)        (7,603,681.35)            (6,236,000.00)          

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (27,334,569.31)        (3,675,652.14)          -                             -                           

เงินสดรับจากหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยรอซ้ือคืน -                           77,800,000.00         -                             -                           

เงินสดรับจากหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน -                           55,000,000.00         -                             -                           

เงินสดรับจากการรับชาํระค่าหุน้จากลูกหน้ีค่าหุน้ -                           2,000,000.00           -                             -                           

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                           100,000,000.00       -                             -                           

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 173,656,000.00       113,400,000.00       -                             -                           

เงินสดจ่ายในหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (4,841,407.41)          (758,827.69)             (3,046,069.08)            (3,804,385.42)          

เงินสดจ่ายเงินปันผล -                           -                           -                             (12,470,216.83)        

เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย (70,505,948.70)        (6,524,698.64)          (227,709.79)               (1,018,265.29)          

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน 2,053,543,981.63    502,862,990.73       (10,877,460.22)          (33,528,867.54)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (17,192,884.33)        55,844,326.46         (9,396,808.89)            6,069,887.63           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 11) 65,553,977.68         9,709,651.22           10,870,603.48           4,800,715.85           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 11) 48,361,093.35         65,553,977.68         1,473,794.59             10,870,603.48         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท  เอสพซีีจี จํากดั  (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทัฯ ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 6 
สิงหาคม 2536 ตามทะเบียนเลขท่ี 0105536089934 และจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2548 ตาม
ทะเบียนเลขท่ี 0107548000137 ในช่ือ บริษทั สตีล อินเตอร์เทค จาํกดั(มหาชน) ต่อมาบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2554 เป็นบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)โดยมีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 333/20 ซอย
สุขมุวทิ 55(ทองหล่อ) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ สาํนกังานสาขา 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 8/88 หมู่ท่ี 12 
ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ และสํานกังานสาขา 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 8 หมู่ท่ี 15 ตาํบลบางพลีใหญ่ 
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มตระกูลกุญชรยาคง และกลุ่มกุลถาวรากร เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วน
ร้อยละ 71.60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด (ณ  วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2553  ผูถื้อหุ้นหลกั คือ กลุ่มตระกูลอุ่นวรวงศ์ ในสัดส่วนการ
ถือหุน้อตัราร้อยละ 46.00) 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อย(กลุ่มบริษทั)ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตแผ่นหลงัคาและ
ให้บริการติดตั้งแผ่นหลงัคา ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ ง ควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์และดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

2.1  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

2.2   งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.3 ในการจดัทาํงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ตอ้งใชก้ารประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั รายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีได้
ประมาณไว ้

 
2.4 บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการบางรายการในงบการเงินท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดั

ประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท  บาท 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน 19,528,487.71  - 
วสัดุรอโอนเขา้งานก่อสร้าง ลดลง (25,105,202.50)  - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ลดลง (931,751.25)  (931,751.25) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน เพ่ิมข้ึน 931,751.25  931,751.25 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สุทธิ เพ่ิมข้ึน 25,105,202.50  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน 19,528,487.71  - 

 

2.5 เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ ไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษ
เพ่ิมเติมจากงบการเงินท่ีจดัทาํเป็นภาษาไทย 

 
3. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิรวม 

3.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2553 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2553 และตามรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 ของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัให้เขา้ทาํ
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ดว้ยการออกหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 
450.00 ลา้นหุน้ ๆ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท เป็นจาํนวน 450.00 ลา้นบาท เพ่ือตอบแทนใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั แทนการจ่ายชาํระเป็นเงิน ทั้งน้ี อตัราส่วนการแลกเปล่ียนหุน้เท่ากบั 1 หุน้ของ
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ต่อ 10 หุ้นใหม่ของบริษทัฯ (Share Swap) และทาํการโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั โซ
ล่า เพาเวอร์ จาํกดั มาควบรวมกบักิจการของ บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงการ
ดาํเนินธุรกิจ ขยายไปสู่ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยดาํเนินการรวมกิจการเสร็จในวนัท่ี 
28 มีนาคม 2554 ทาํใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยมีสัดส่วน
การ     ถือหุน้ร้อยละ 90 และมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ จึงถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 
3.2 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบัภายใตช่ื้อ บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น

บริษทัใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชีท่ีถูกควบคุมโดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยตาม
กฎหมาย แต่เป็นผูซ้ื้อในทางบญัชี บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้สามญัเพ่ิมทุนโอนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 
เพื่อเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งจาํนวนของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั งบการเงินรวมเป็นการนาํเสนอขอ้มูลต่อเน่ืองจากงบ
การเงินของบริษทัยอ่ยตามกฎหมาย การรับรู้รายการในงบการเงินรวมมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
3.2.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทัยอ่ยก่อนการรวมกิจการกบับริษทัฯ รับรู้และ

วดัมูลค่าในงบการเงินรวมดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
3.2.2 กาํไร(ขาดทุน)สะสมและยอดคงเหลือของส่วนทุนอ่ืนในงบการเงินรวม รับรู้ด้วยยอดสุดท้ายของกาํไร

(ขาดทุน)สะสมและยอดคงเหลือของส่วนทุนอ่ืนของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด ก่อนการรวมกิจการกับ
บริษทัฯ 
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3.2.3 มูลค่าตราสารทุนท่ีแสดงในงบการเงินรวม จากการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั รับรู้ดว้ยผลรวมระหวา่งตราสารทุน
ของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ท่ีนาํมาแลกเปล่ียนหุ้นกบับริษทัฯ รวมกบัมูลค่ายติุธรรมของ
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหจ้ากการรวมธุรกิจ 

3.2.4 โครงสร้างของส่วนทุนในงบการเงินรวม  แสดงตามจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงหุ้นสามญัท่ีออก
โดยบริษทัฯ ในการรวมกิจการ 

3.2.5 ส่วนท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในงบการเงินรวมแสดงตามสัดส่วนไดเ้สียของส่วนท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในมูลค่า
ตามบญัชีก่อนการรวมกิจการของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัรวมกิจการและผลการดาํเนินงานของบริษทั โซล่า 
เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

3.2.6 งบการเงินรวมสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบัท่ีนํามาแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นงบการเงินรวมของ
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยตามกฎหมาย 

3.3 บริษทัฯ ไดค้าํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานในงบการเงินรวมสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบัแต่ละงวด 
ดงัน้ี 

3.3.1 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดท่ีมีการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ
ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีคงเหลือถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัระหวา่งงวดซ่ึงคาํนวณโดย 

- จาํนวนหุน้สามญัท่ีคงเหลือตั้งแต่ตน้งวดถึงวนัท่ีซ้ือ คาํนวณดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัใน
ระหว่างงวดของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั คูณดว้ยอตัราส่วนการแลกเปล่ียนท่ีระบุในสัญญาการรวม
กิจการและ 

- จาํนวนหุน้สามญัท่ีคงเหลือตั้งแต่วนัท่ีซ้ือถึงวนัส้ินงวดใชจ้าํนวนหุ้นสามญัคงเหลือท่ีมีอยูจ่ริงของบริษทั 
เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)ท่ีคงเหลืออยูใ่นระหวา่งงวด 

3.3.2 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานท่ีแสดงเปรียบเทียบในแต่ละงวดก่อนวนัท่ีซ้ือ คาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน)สุทธิ
ซ่ึงเป็นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
จาํกดั ท่ีคงเหลืออยูใ่นระหวา่งงวดนั้นคูณดว้ยอตัราส่วนการแลกเปล่ียนท่ีระบุในสญัญาซ้ือกิจการ 

3.4 มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และค่าความนิยม 

ในการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั การคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ บริษทัฯ ถือเสมือนวา่เพ่ือ
รักษาสดัส่วนการถือหุน้ในกิจการท่ีนาํมารวมกนัใหมี้สดัส่วนเท่าเดิม โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 
ตอ้งออกหุ้นสามญัเพ่ือมาแลกกับหุ้นของบริษทั เอสพีซีจี จาํกัด (มหาชน) ท่ีมีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ทั้ งน้ี มูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้าํหรับการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบันั้นบริษทัฯ คาํนวณจากมูลค่ายติุธรรมรวมของ
ตราสารทุนของบริษทั เอสพีซีจี จาํกัด (มหาชน) ก่อนการรวมธุรกิจซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีคาํนวณโดยท่ีปรึกษา
การเงินอิสระตามวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด ส่วนต่างของมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูง
กวา่ส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายติุธรรมสุทธิแสดงเป็นค่าความนิยม 
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    (หน่วย : พนับาท) 
รายการบัญชี จาํนวนเงนิ 

มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีโอนใหจ้ากการซ้ือธุรกิจ (50,000,000 หุน้ๆละ 2.78 บาท) 139,000  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดต้ามมูลค่ายติุธรรมก่อนวนัซ้ือกิจการของ   

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)   

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    29,219 

     ลูกหน้ีการคา้ และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 32,507  

 มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - สุทธิ 11,884 

     สินคา้คงเหลือ – สุทธิ   47,720 

     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน     1,172 

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 113,591  

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน     6,067  

     เจา้หน้ีการคา้ (76,930) 

     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (31,494) 

     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   (6,022) 
มูลค่ายุตธิรรมสุทธิ 127,714  

ค่าความนิยม   11,286  

 
3.5 การจดัทาํงบการเงินรวม ถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 

จาํกดั ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) แบบยอ้นกลบั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ตาม
สดัส่วน ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ จดัตั้งข้ึน 
  ของการลงทุน ของการลงทุน ใน

ประเทศ 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553  

ช่ือบริษทัย่อยที่ถอืหุ้นโดย     
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั     
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 51.07142 51.07142 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 55.99999 99.99988 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 60.00000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 60.00000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 60.00000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
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ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ จดัตั้งข้ึน 
  ของการลงทุน ของการลงทุน ใน

ประเทศ 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553  

ช่ือบริษทัย่อยที่ถอืหุ้นโดย     
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั     
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 69.99999 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์1) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์2) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์3) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 50.99999 59.99999 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 50.99999 59.99999 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 55.99999 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97000 99.97000 ไทย 

 
3.6 งบการเงินรวมสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมผลการดาํเนินงานของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงไม่ไดร้วมผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 (ซ่ึง
เป็นวนัท่ีรวมกิจการเสร็จส้ิน) ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ซ่ึงผูบ้ริหารประเมินผลกระทบวา่จาํนวนดงักล่าวไม่มีสาระสาํคญั
ต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ  

3.7 งบการเงินรวมไดต้ดัยอดคงเหลือ และรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีกบับริษทัยอ่ยแลว้                
- รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
- นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบับริษทัฯ   

3.8 เงินลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั เงินลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า 
เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกัด (บริษทัย่อย) เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด มูลนิธิพลงังานเพื่อ



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 143 

ส่ิงแวดลอ้ม บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ และบริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง  ทั้งน้ีในการร่วมลงทุนในบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งผู ้
ร่วมลงทุนมีการทาํสัญญาร่วมลงทุน (Shareholders Agreement) สาํหรับการร่วมลงทุนในแต่ละบริษทั โดยมีเง่ือนไข
สาํคญัสาํหรับการร่วมลงทุนของมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 
3.8.1 การลงทุนโดยมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

ก. การลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั (บริษทัย่อย) มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม มีการลงทุน
จาํนวน 40.00 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 4.00 ลา้นหุ้น หุ้นละ 10.00 บาท) คิดเป็นอตัราร้อยละ 14.29 ของทุนจดทะเบียน 
และมีการทาํสัญญาร่วมลงทุน (Shareholders Agreement) ลงวนัท่ี19 พฤศจิกายน 2552 และมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ตามสัญญาร่วมลงทุน(Shareholders Agreement) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2553 ระหว่างบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
จาํกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกัด มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และบรรษทัเงินทุนระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงมีสาระสาํคญัของการร่วมลงทุน ดงัน้ี 
-   บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการ (Management Fee) ให้แก่มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มในอตัราร้อย

ละ 2 ต่อปี ของมูลค่าเงินร่วมลงทุนเร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินร่วมลงทุน และตอ้งจ่าย
ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปีของมูลค่าเงินร่วมลงทุนคงเหลือ นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ดาํเนินธุรกิจหลกัจนกวา่บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั จะมีการซ้ือหุน้สามญัต่อจากมูลนิธิพลงังานเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มครบถว้น ค่าบริหารจดัการให้จ่ายชาํระเป็นรายเดือนจนถึงส้ินปีแรกท่ีบริษทัย่อยมีการ
ประกาศและจ่ายเงินปันผล หลงัจากนั้นค่าบริหารจดัการให้จ่ายชาํระทุกส้ินปี โดยค่าบริหารจดัการท่ี
ตอ้งจ่ายนั้นจะถูกลดจาํนวนลงตามจาํนวนเงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยประกาศ และจ่ายให้แก่มูลนิธิพลงังาน
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีหากเงินปันผลท่ีบริษทัย่อยประกาศจ่ายนั้นมีจาํนวนมากกว่าค่าบริหารจัดการ 
ส่วนเกินดงักล่าวบริษทัยอ่ยจะรับรู้เป็นค่าบริหารจดัการจ่ายล่วงหนา้และนาํไปหักกบัค่าบริหารจดัการท่ี
ตอ้งจ่ายให้กบัมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มในปีถดัไป และถา้ส่วนเกินของเงินปันผลดงักล่าวยงัคง
เหลืออยู่ ณ วนัท่ีมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มส้ินสุดการถือหุ้นในบริษทัย่อยทางมูลนิธิพลงังานเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มจะทาํการคืนเงินปันผลในส่วนท่ีเกินจากค่าบริหารจดัการดงักล่าวให้กบัทางบริษทัยอ่ยทั้ง
จาํนวน 

- บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ตกลงท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจากมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และมูลนิธิ
พลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มตกลงจะขายหุ้นให้บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทั โซล่า  เพาเวอร์ 
จาํกดั จะซ้ือหุน้จากมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอยา่งนอ้ยจาํนวน 1.0 ลา้นหุน้ต่อปี ในปีท่ี 4 ถึง
ปีท่ี 7 นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ย เร่ิมมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจหลกัในมูลค่าตามเงินร่วมลงทุน
บวกอตัราดอกเบ้ีย MLR  เฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือนในแต่ละปีนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทั โซล่า  เพาเวอร์ 
จาํกดั ออกหนงัสือแจง้การซ้ือหุน้จากมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มยอ้นหลงัไปจนถึงวนัท่ีบริษทั
ยอ่ยเร่ิมมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจหลกั โดยจะตอ้งจ่ายชาํระเงินค่าหุน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ไดอ้อกหนังสือ แจง้ซ้ือหุ้นจากมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และหากไม่สามารถจ่ายไดต้าม
กาํหนดดงักล่าวจะตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี  

- บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั สามารถเลือกท่ีจะซ้ือหุ้นคืนก่อนปีท่ี 7 โดยจะตอ้งแจง้มูลนิธิพลงังาน
เพ่ือส่ิงแวดลอ้มใหท้ราบล่วงหนา้   

ข. การลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์     (สกลนคร1) จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มมีการลงทุนในแต่ละบริษทั จาํนวน 18.90 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1,890,000 หุน้ หุน้
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ละ 10.00 บาท) คิดเป็นอตัราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษทั ในการร่วมลงทุนไดมี้การทาํ
สญัญาร่วมกนั ดงัน้ี 
ข.1     สญัญาร่วมลงทุน (Shareholders Agreement) ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 สาํหรับแต่ละบริษทัยอ่ยซ่ึง

มีการทาํสัญญาระหว่างบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด บริษทัย่อยแต่ละแห่ง มูลนิธิพลงังานเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศ และบริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงโดยสัญญาทั้ ง 2 ฉบบั มี
เง่ือนไขท่ีสาํคญั คือ บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการ (Management Fee) ให้แก่มูลนิธิ
พลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและบรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศในอตัราร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่าเงิน
ร่วมลงทุนคงเหลือในบริษทัย่อยในแต่ละเดือน เร่ิมตน้นับตั้งแต่วนัท่ีบริษทัย่อยไดรั้บเงินร่วม
ลงทุนจนถึงวนัท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจหลกั 

ข.2   สัญญาให้สิทธิการซ้ือขายหุ้นสาํหรับแต่ละบริษทั (Put and Call Option) ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั ฉบบัลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงมี
การทาํสญัญาระหวา่งบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และบริษทัยอ่ยแต่
ละแห่ง โดยสญัญาทั้ง 2 ฉบบั มีเง่ือนไขท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1. สิทธิในการขายหุน้(Put Option) และราคาใชสิ้ทธิของมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

- มูลนิธิพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มสามารถใช้สิทธิในการขายหุ้นในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์(สกลนคร 1) จาํกดั ภายหลงัจากวนัครบรอบปี
ท่ี 4 นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมตน้รายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจหลกัหรือวนัครบรอบปีท่ี 5 
นบัแต่วนัเขา้ลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(สกลนคร 1) จาํกดั แลว้แต่เวลาใดจะถึงก่อน มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มมีสิทธิในการ
ขายหุ้นให้แก่บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด หรือบุคคลอ่ืนท่ีบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด 
กาํหนดไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคาใชสิ้ทธิท่ีกาํหนดตามสญัญา 

- หากทางมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มตอ้งการใชสิ้ทธิในการขายหุ้นตอ้งมีหนังสือแจง้
การใช้สิทธิไปยงับริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด โดยบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด จะตอ้ง
ดาํเนินการซ้ือและ/หรือดาํเนินการให้บุคคลอ่ืนซ้ือหุ้นท่ีประสงคจ์ะขายไม่วา่ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนตามหนงัสือแจง้การใชสิ้ทธิของมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มตามเง่ือนไข 

- บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั จะตอ้งดาํเนินการซ้ือและ/หรือดาํเนินการให้บุคคลอ่ืนซ้ือหุ้นท่ี
ประสงคจ์ะขายภายในวนัครบรอบปีท่ี 4-7 นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมตน้มีรายไดจ้ากการ
ดาํเนินธุรกิจหลกัหรือวนัครบรอบปีท่ี 5 นับแต่วนัเขา้ลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั แลว้แต่เวลาใดจะถึงก่อน
อยา่งนอ้ย       ในอตัราร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มถือใน
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั ณ 
วนัเขา้ลงทุนตามราคาใชสิ้ทธิ 
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- ราคาใชสิ้ทธิจะเท่ากบัราคาท่ีมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มซ้ือหุ้น ณ วนัเขา้ลงทุนรวมกบั
เงินเพ่ิมซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 9 ของสูตรการคาํนวณ หาอตัราผลตอบแทน(XIRR) โดยการ
คาํนวณราคาใชสิ้ทธิในรอบปีบญัชีจะตอ้งพิจารณาถึงผลต่างสะสมของเงินปันผลและ
ราคาใชสิ้ทธิ ในรอบปีบญัชีปีก่อน 

- หากบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไม่สามารถซ้ือหุ้นตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามสัญญา
มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มมีสิทธิคิดค่าปรับร้อยละ 15 ต่อปีตามมูลค่ารวมของหุ้นท่ี
ประสงคจ์ะขายในแต่ละปี โดยให้ชาํระค่าปรับเป็นรายปี และให้ยกยอดหุ้นท่ีประสงคจ์ะ
ขายท่ีเหลือไปรวมกบัจาํนวนหุน้ท่ีประสงคจ์ะขายในปีถดัไปในราคาใชสิ้ทธิตามสญัญา 

2. สิทธิในการซ้ือหุน้(Call Option)  และราคาใชสิ้ทธิของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 
- บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั มีสิทธิซ้ือหุ้นทั้งหมดคืนจากมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม

ไม่วา่ในเวลาใดนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ยเร่ิมตน้มีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจหลกัในราคา
ใชสิ้ทธิท่ีกาํหนดตามสญัญา 

- ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้เท่ากบัราคาท่ีมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มซ้ือหุน้ ณ วนัเขา้ลงทุนรวม
กบัเงินเพ่ิมซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 10 ของสูตรการคาํนวณ หาอตัราผลตอบแทน(XIRR)  

- หากบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จํากัด ผิดนัดชําระเงินค่าหุ้นให้แก่มูลนิธิพลังงานเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มไม่วา่กรณีใดๆ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ตกลงและยินยอมชาํระดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินท่ีคา้งชาํระให้แก่มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มจนกวา่จะ
ไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้น 

ดงันั้นในการจดัทาํงบการเงินรวมกลุ่มบริษทัจะแสดงมูลค่าเงินร่วมลงทุนจากมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
เป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนภายใต้บัญชีทุนหุ้นสามัญในบริษัทย่อยรอซ้ือคืน และรับรู้ส่วนของ
ผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนของมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มเป็นประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งซ้ือหุน้คืนจากมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มโดยประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่ายประมาณ
ข้ึนจากส่วนต่างของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไถ่ถอนกบัมูลค่าเงินร่วมทุนท่ีไดรั้บ โดยส่วนต่างนั้นจะทยอยรับรู้เป็นดอกเบ้ีย
จ่ายตามระยะเวลาร่วมลงทุนดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และจะมีการเปล่ียนประมาณการดอกเบ้ียจ่ายเม่ือขอ้มูล
ส่วนประกอบท่ีใชใ้นประมาณการมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั สาํหรับค่าบริหารจดัการตามสัญญานั้น กลุ่ม
บริษทัจะรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยมีรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 31 ธนัวาคม 

2553 
 พนับาท  พนับาท 
มูลค่าเงินร่วมลงทุน 77,800  77,800 
ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย 8,635  2,319 
รวม 86,435  80,119 

 

 
 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 146 

3.8.2 การลงทุนโดยบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ 
ก. เงินลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั  บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ มีการลงทุน จาํนวน 

55.00 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 5,500,000 หุน้ หุน้ละ 10.00 บาท) คิดเป็นอตัราร้อยละ 19.60 ของทุนจดทะเบียน 
และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดมี้การทาํสญัญาใหสิ้ทธิเลือกขายหุน้ (Put Option Agreement) ในบริษทั โซล่า 
เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั ฉบบัลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2553 ซ่ึงมีการทาํสัญญาระหวา่งบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
จาํกัด ผูถื้อหุ้นหลัก (คุณวนัดี กุญชรยาคง และคุณชาญชัย กุลถาวรากร) และบรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ โดยมีระยะเวลาท่ีสามารถใชสิ้ทธิเลือกขายหุ้น(Put Option Agreement) ไดเ้ม่ือการร่วมทุนใน
บริษทัยอ่ยครบกาํหนดในปีท่ี 9 จนถึงก่อนวนัท่ีครบกาํหนดการร่วมลงทุนในปีท่ี 11 ซ่ึงบรรษทัเงินทุน
ระหวา่งประเทศสามารถเลือกท่ีจะขายคืนหุน้ใหก้บัทางบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
- ในกรณีท่ีบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศตอ้งการท่ีจะขายหุน้หลงัจากวนัท่ีครบกาํหนดในปีท่ี 9 ก่อนวนัท่ี

ครบกาํหนดการร่วมทุนในปีท่ี 10 บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศกําหนดราคาขายคืนหุ้น โดยมีการ
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหวา่ง ขอ้  ก .1  และ ก.2  แลว้แต่อยา่งใดจะสูงกวา่ 
ก.1   อตัราผลตอบแทนเท่ากบัมูลค่าตามเงินร่วมลงทุนบวกอตัราดอกเบ้ีย MLR   ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดโ้อนหุ้นในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดัให้กบับรรษทั
เงินทุนระหวา่งประเทศ โดยอตัราดอกเบ้ีย MLR คิดเฉล่ียตามจริงตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินร่วมลงทุน
จนถึงวนัท่ีใชสิ้ทธิ โดยจะตอ้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 6.5 ราคาขายคืนหุ้น
จะตอ้งพิจารณาเงินปันผลสะสมท่ีไดรั้บในแต่ละปีเปรียบเทียบกบัมูลค่าไถ่ถอนตามทางเลือกท่ี
ใหผ้ลตอบแทนสูงสุดท่ีคาํนวณไดผ้ลต่างจะเป็นมูลค่าท่ีทางบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั  จะตอ้ง
จ่ายเพ่ิมเติม ณ วนัท่ีไถ่ถอน 

ก.2   อตัราผลตอบแทนเท่ากบั 2 เท่าของกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคาค่าตดัจาํหน่าย 
และค่าใช้จ่ายท่ีไม่กระทบกระแสเงินสดของปีล่าสุดก่อนการใช้สิทธิหารด้วยจาํนวนหุ้น
ทั้งหมด แลว้นาํไปคูณกบัจาํนวนหุน้ของบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ 

- ในกรณีท่ีบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศตอ้งการท่ีจะขายหุน้หลงัจากวนัท่ีครบกาํหนดการร่วม
ทุนในปีท่ี 10 (ก่อนวนัครบกาํหนดการร่วมทุนในปีท่ี 11) บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศกาํหนดราคา
ขายคืนหุน้โดยมีอตัราผลตอบแทนตามขอ้ ก.1 

  อยา่งไรก็ตาม หากบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศเห็นวา่บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั  และบริษทั  
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั ดาํเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญาร่วมลงทุนและสัญญาขอ้ตกลงในการร่วมทุน 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั จะตอ้งซ้ือคืนหุน้จากบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศในมูลค่าตามเงินร่วมลงทุนบวก
อตัราดอกเบ้ีย MLR บวกร้อยละ 4   ต่อปีนบัตั้งแต่วนัท่ีบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศไดร่้วมลงทุนในบริษทั    
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั สาํเร็จแลว้ 

ข. เงินลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ มีการลงทุนในแต่ละบริษทัจาํนวน 17.01 ลา้นบาท  (แบ่งเป็น 
1,701,000 หุ้น หุ้นละ 10.00 บาท) คิดเป็นอตัราร้อยละ 9.00 ของทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษทั ทั้งน้ีใน
การร่วมลงทุน บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั  บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ ไดมี้การทาํสญัญาดงัน้ี 
ข.1   สญัญาร่วมลงทุน (Shareholders Agreement) ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 สาํหรับแต่ละบริษทัยอ่ย ซ่ึงมี

การทําสัญญาระหว่างบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จํากัด บริษัทย่อยแต่ละแห่ง มูลนิธิพลังงานเพ่ือ
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ส่ิงแวดลอ้ม บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ และบริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง โดยสญัญาทั้ง 2 ฉบบั มีเง่ือนไขท่ี
สาํคญัเช่นเดียวกนักบัหมายเหตุ 3.8.1(ข.1) 

ข.2    สัญญาให้สิทธิเลือกขายหุ้นสาํหรับแต่ละบริษทั (Put Option Agreement) ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั ฉบบัลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 ซ่ึง
มีการทาํสญัญาระหวา่งบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั  บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ และบริษทัยอ่ย
แต่ละแห่ง โดยสญัญาทั้ง 2 ฉบบั มีเง่ือนไขท่ีสาํคญัดงัน้ี 
- บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศสามารถใชสิ้ทธิเลือกขายหุ้น(Put Option) ไดเ้ม่ือการร่วมทุนใน

บริษทัย่อย ครบกาํหนดในรอบปีท่ี 8 เป็นตน้ไป จนถึงวนัสุดทา้ยก่อนครบรอบปีท่ี 10 ซ่ึง
บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศสามารถเลือกท่ีจะขายคืนหุ้นให้กบัทางบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
จาํกดั ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

- ในกรณีท่ีบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศตอ้งการท่ีจะขายหุน้ก่อนวนัท่ีครบกาํหนดการร่วมทุนใน
ปีท่ี 9 บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศกาํหนดราคาขาย   คืนหุ้น โดยมีการเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนระหวา่ง ขอ้ ข.2.1 และ ข.2.2  แลว้แต่อยา่งใดจะสูงกวา่ 
ข.2.1 อตัราผลตอบแทนเท่ากบัมูลค่าตามเงินร่วมลงทุนบวกอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 

นับตั้ งแต่วนัท่ีบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จํากัด ได้โอนหุ้นในบริษัท โซล่า เพาเวอร์
(นครพนม 1) จาํกัดและบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกัด ให้กับบรรษัท
เงินทุนระหวา่งประเทศ ราคาขายหุน้คืนจะตอ้งพิจารณาเงินปันผลสะสมท่ีไดรั้บในแต่
ละปีเปรียบเทียบกบัมูลค่าไถ่ถอนตามทางเลือกท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุดท่ีคาํนวณไดผ้ล
ต่างจะเป็นมูลค่าท่ีทางบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั จะตอ้งจ่ายเพ่ิมเติม  ณ วนัท่ีไถ่ถอน 

ข.2.2 อตัราผลตอบแทนเท่ากบั 1.25 เท่าของกาํไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีค่าเส่ือมราคา ค่า
ตดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายท่ีไม่กระทบกระแสเงินสดของปีท่ีล่าสุด หารดว้ยจาํนวนหุ้น
ทั้งหมด แลว้นาํไปคูณกบัจาํนวนหุน้ของบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ 

- ในกรณีท่ีบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศตอ้งการท่ีจะขายหุ้นหลงัจากวนัท่ีครบกาํหนดการ
ร่วมทุนในปีท่ี 9 ก่อนวนัท่ีครบกาํหนดการร่วมทุนในปีท่ี 10  บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ
กาํหนดราคาขายคืนหุน้โดยมีอตัราผลตอบแทนตามขอ้ ข.2.1 

อย่างไรก็ตามหากบรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศเห็นว่าบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั  บริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั ดาํเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญาร่วมลงทุน  บริษทั 
โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด จะตอ้งซ้ือคืนหุ้นจากบรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศในมูลค่าตามเงินร่วมลงทุนบวกอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปีนับตั้งแต่วนัท่ีบรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศได้ร่วมลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั สาํเร็จแลว้ 
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ดงันั้นในการจดัทาํงบการเงินรวมกลุ่มบริษทัจะแสดงมูลค่าเงินร่วมลงทุนจากบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศเป็น
ส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนภายใตบ้ญัชีหุ้นสามญัในบริษทัย่อยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน และจะรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
(ขาดทุน)ส่วนของบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ ส่วนหน่ึงตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หากมีการใชสิ้ทธิเลือกขายคืนเป็น
ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย สําหรับส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ท่ีเหลือตามสิทธิส่วนไดเ้สียจะรับรู้เป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม ทั้งน้ีประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย ประมาณการข้ึนจากส่วนต่างของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไถ่ถอนตามทางเลือกท่ี
ใหผ้ลตอบแทนสูงสุดกบัมูลค่าเงินร่วมทุนท่ีไดรั้บ โดยส่วนต่างนั้นจะทยอยรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายตามระยะเวลาร่วมลงทุน
ดว้ยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และจะมีการเปล่ียนประมาณการดอกเบ้ียจ่ายเม่ือขอ้มูลส่วนประกอบท่ีใชใ้นประมาณการมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินรวมดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 

2554 
 31 ธนัวาคม 

2553 
 พนับาท  พนับาท 
มูลค่าเงินร่วมลงทุน 89,020  55,000 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ในบริษทัยอ่ย -  34,020 
ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย 9,709  1,673 
รวม 98,729  90,693 

 

3.9 รายการปรับปรุงเกณฑก์ารปันส่วนรายการกาํไร(ขาดทุน) 
กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารปันส่วนให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยส่วนท่ี

เป็นของมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มจากเดิมมีการปันส่วนรายการกาํไร(ขาดทุน) ของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) 
จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั  และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั ไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ี
เป็นของบริษทัฯ และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย โดยใชเ้กณฑอ์ตัราร้อยละของการถือหุ้นเป็นเกณฑ์
ในการปันส่วนเปล่ียนเป็นรับรู้ส่วนของผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนส่วนท่ีเป็นของมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มใน
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั  บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั  และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) 
จาํกดั เท่ากับจาํนวนประมาณการดอกเบ้ียจ่ายตามหลกัเกณฑ์การรับรู้ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่ายตามขอ้ 3.8.1ก ตาม
เง่ือนไขของสญัญาร่วมลงทุน(Shareholders Agreement) และ ขอ้ 3.8.1ข.2 ตามเง่ือนไขสิทธิในการขายหุ้น(Put Option) 
ส่วนของกาํไร(ขาดทุน)ท่ีเหลือในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะถือเป็นส่วนของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั โดยกลุ่มบริษทัไดมี้
การปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินรวมโดยมีผลกระทบต่องบการเงินดงัน้ี 
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  พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553   
กาํไร(ขาดทุน) สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร(ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ) เพ่ิมข้ึน 3,886 
ส่วนตํ่าจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย ลดลง 132 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ลดลง (4,018) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2553 

  

การแบ่งปันกาํไร   
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน 3,886 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ลดลง (3,886) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาท) เพ่ิมข้ึน 0.10 

 

4. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัตส่ิงเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับ
เคร่ืองจกัรเพื่อใชใ้นการผลิต โดยตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีซ้ือเขา้มาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามบตัรส่งเสริมการลงทุน และยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการประเภทท่ีไดรั้บการส่งเสริม คือ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
        บัตรส่งเสริมเลขที่ วนัที่อนุมัต ิ บริษทัที่ได้รับการส่งเสริม วนัที่เร่ิมมีรายได้ 

1914(1)/2552 19 พฤษภาคม 2552 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั 21 เมษายน 2553 
1941(1)/2553 24 สิงหาคม 2553            บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั 9 กุมภาพนัธ์ 2554 
2028(1)/2553 24 สิงหาคม 2553            บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั 22 เมษายน 2554 
1180(1)/2554 24 สิงหาคม 2553            บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั 13 กนัยายน 2554 
1181(1)/2554 24 สิงหาคม 2553            บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั 15 กนัยายน 2554 
1501(1)/2554 24 สิงหาคม 2553            บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จาํกดั ยงัไม่มีรายได ้
2465(1)/2554 15 พฤศจิกายน 2554 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั ยงัไม่มีรายได ้
2510(1)/2554 15 พฤศจิกายน 2554 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั ยงัไม่มีรายได ้
2511(1)/2554 15 พฤศจิกายน 2554 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั ยงัไม่มีรายได ้

 

5. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง 

5.1  บริษทัฯ ไดมี้การนาํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 
ตามประกาศสภาวชิาชีพบญัชีฉบบัท่ี 17/2553 ฉบบัท่ี 50 ถึง 55/2553 และฉบบัท่ี 8/2554 ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
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แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบัการโฆษณา 

 

5.2  มาตรฐานการบญัชีใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง ตามประกาศ
สภาวชิาชีพบญัชีฉบบัท่ี 16/2552  ฉบบัท่ี 17/2553  ฉบบัท่ี 51/2553 และฉบบัท่ี 5 ถึง 7/2554 ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม 2555 และ 2556 บริษทัฯ  ยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชมี้ดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1  มกราคม 2555 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1  มกราคม 2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม

ราคาท่ีตีใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 

ผูถื้อหุ้น 

 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว

จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีขา้งตน้ ยกเวน้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล ท่ีประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 16/2552  ไดมี้การประกาศใชม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 20  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป  มาตรฐานการ
บญัชีดงักล่าวกาํหนดให้รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีกิจการรับรู้ตน้ทุนท่ีเงิน
อุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย รวมถึงกาํหนดวิธีปฏิบติัเม่ือมีการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติัเป็นคร้ัง
แรก โดยสามารถเลือกท่ีจะปรับปรุงผลกระทบดงักล่าว โดยการปรับยอ้นหลงังบการเงินหรือถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีดงักล่าวเฉพาะเงินอุดหนุนหรือเงินอุดหนุนบางส่วนท่ีกิจการมีสิทธิจะไดรั้บหลงัจากมาตรฐานการบญัชีมีผลบงัคบั
ใช้ ทั้ งน้ีกลุ่มบริษทัยงัไม่ได้นํามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่าง
ประเมินผลกระทบและพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว 

 
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

6.1    กลุ่มบริษทัไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน มาถือปฏิบติัเป็น  คร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 เป็นตน้ไป ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว    กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนเพ่ิมหน้ีสินตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตสะสมจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 โดยการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีนํามาตรฐานการบัญชีน้ีมาใช้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบัญชี โดยมี
ผลกระทบต่องบการเงินดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึน 87,051.97 363,725.39 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554   

ตน้ทุนขาย เพ่ิมข้ึน 32,440.00 - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  เพ่ิมข้ึน 54,611.97 363,725.39 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ลดลง (87,051.97) (363,725.39) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  ลดลง (0.0002) (0.0009) 

 
 

6.2    เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีอยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดโดยการเปล่ียนประเภทจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  เน่ืองจาก
ฝ่ายบริหารพิจารณาวา่เงินลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคท่ี์จะขายในอนาคตอนัใกล ้และมีอตัราการหมุนเวียนสูง  โดยกลุ่ม
บริษทัใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป  ผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีผลกระทบต่องบการเงิน ดงัน้ี  

 
 งบการเงินรวม 
 บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2554  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 6,927,767.59 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (6,915,856.41) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  
กาํไรจากการโอนเปล่ียนหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ เพ่ิมข้ึน 11,911.18 

 
7. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

7.1 การรับรู้รายได ้
-   รายไดจ้ากการขาย รับรู้เม่ือไดส่้งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ 
-    รายไดจ้ากงานก่อสร้างและรายได้จากการขายพร้อมติดตั้งรับรู้รายได้ตามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ โดยคาํนวณ

อตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จจากอตัราส่วนตน้ทุนการก่อสร้างทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนในแต่ละโครงการเทียบกบัประมาณการ
ตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งส้ินของโครงการก่อสร้างและเทียบเคียงกบัอตัราส่วนงานท่ีทาํเสร็จ ซ่ึงกาํหนดข้ึนโดยวิศวกร ใน
กรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งส้ินของโครงการจะสูงกวา่มูลค่ารายไดจ้ากงานก่อสร้าง 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายใน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทนัที สาํหรับรายได้
จากงานก่อสร้างท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็นมูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ ส่วน
สญัญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้มากกวา่ตน้ทุนงานก่อสร้างบวกกาํไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บจะแสดงไวเ้ป็นเงินรับล่วงหนา้     ค่า
ก่อสร้าง ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีจดัสรรเขา้เป็นตน้ทุนในการบริการแลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น
ตน้ทุนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระในงบแสดงฐานะการเงิน  

- รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รับรู้เม่ือส่งมอบและลูกคา้ยอมรับการส่งมอบนั้น 
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-    รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้              
-    รายไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา โดยคาํนวณจากยอดเงินตน้คงคา้ง 
-    รายไดจ้ากการใหเ้ช่า  รับรู้รายไดต้ามระยะเวลาท่ีใหเ้ช่า 

7.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

7.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์กระแสรายวนั  และประจาํไม่เกิน 3 

เดือน ท่ีไม่ติดภาระคํ้าประกนั 
7.4 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ย
มูลค่ายุติธรรม ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนเป็นราคาประกาศจากกองทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนเป็นรายการกาํไร(ขาดทุน)ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับ
ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายในระหวา่งงวดคาํนวณตามวธีิถวัเฉล่ีย 

7.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดซ่ึงกลุ่มบริษทัถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตาม

มูลค่ายุติธรรม  ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนเป็นราคาประกาศจากกองทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  
กลุ่มบริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้และจะบนัทึกในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือกลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนนั้นไปแลว้ หรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า  

7.6 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืนแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน การวเิคราะห์อายลูุกหน้ีและการ    สอบทานสถานะลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

7.7 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือตีตามราคาทุนโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

7.8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน(ถา้มี) 

7.9 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
   ท่ีดินและส่วนปรับถมท่ีดิน บนัทึกตามราคาทุน ณ วนัท่ีเกิดรายการ อาคารและอุปกรณ์ บนัทึกตามราคาทุน ณ วนัท่ี

เกิดรายการหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และคาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัน้ี 
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แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์                                       30    ปี 
อาคารโรงไฟฟ้า  งานโครงสร้าง และถนน                                        25    ปี 
อาคารสาํนกังาน                                       20    ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร                                         5    ปี 
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า                                       20    ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และอะไหล่สาํรอง                        5 ปี และ 30    ปี 
ระบบโปรแกรม                        5 ปี และ 10    ปี 
เคร่ืองจกัร และแม่พิมพ ์                        5 ปี และ 10    ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังานและเคร่ืองตกแต่ง                                         5    ปี 
ยานพาหนะ                                         5    ปี 

        
งานระหวา่งก่อสร้างแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคาจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จ

และพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์
การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีท่ีเกิดรายการข้ึน 

ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนอยา่งสาํคญัจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ตน้ทุนของการปรับปรุงจะถูกตดัค่าเส่ือมราคาตามเกณฑอ์ายกุารใชง้าน
โดยประมาณ  ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกบั
ราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

7.10  ตน้ทุนการกูย้มื 
การบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากการกูย้ืมเงินมาใชใ้นการซ้ือหรือสร้างอาคาร และอุปกรณ์ถือเป็นส่วน

หน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยด์งักล่าวตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะ
ใชไ้ดต้ามประสงค์ ซ่ึงตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ย ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมระยะยาว และค่าธรรมเนียมในการ
จดัการกูย้มื 

ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้ืมรับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน และแสดงดว้ยราคาทุนหัก  ค่าตดัจาํหน่าย
สะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิผลรวมจาํนวนปี ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มืถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงิน
กูย้มืโดยแสดงเป็นรายการหกัจากเงินกูย้มืเม่ือมีการเบิกใชเ้งินกูย้มื 

7.11  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนัทึกตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม โดยจะตดั

จาํหน่ายตามวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจประมาณ 5 ปี 
7.12   การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
   ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ

ดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืนโดยจะรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูล
ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

               การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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- มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่าใดจะ
สูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการ กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนวณภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นๆ ให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

    การกลบัรายการดอ้ยค่า 
- กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
- กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เช่นเดียวกบัในกรณีท่ีไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน รายการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

7.13   ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมเกิดจากส่วนเกินของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือ และค่าความนิยมทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยแสดงดว้ยราคาทุนหักค่า
เผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลบัได ้

7.14    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 

 
7.15 เงินกูย้มื 

เงินกูย้ืมรับรู้เมื่อเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายตุิธรรมของส่ิงตอบแทนที่ไดร้ับหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ี
เกิดข้ึนในเวลาต่อมาจะวดัมูลค่าเงินกูย้ืมดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยผลต่างระหวา่งเงินกูย้ืม (หักดว้ยตน้ทุน
การจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอด
ช่วงเวลาการกูย้ืมตามวธีิผลรวมจาํนวนปี 

7.16   สญัญาเช่าระยะยาว 
-  กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

   สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่าย   ฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์
เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปัน
ส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละ
สญัญา  ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพยท่ี์เช่า แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิทธิการเป็นเจา้ของเม่ือสัญญาส้ินสุด จะคาํนวณค่า
เส่ือมราคาตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 
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สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บั
ผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บ
จากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่านั้น 

  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้กบั
ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
- กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยูใ่นท่ีดินอาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของดว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีใชก้บัรายการอาคาร และอุปกรณ์ 
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัของกลุ่มบริษทั รายไดค้่าเช่ารับรู้ดว้ย วิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 

7.17 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

และค่าสวสัดิการพนกังานอ่ืน ๆ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ  
กลุ่มบริษทับันทึกรับรู้ผลประโยชน์พนักงานหลงัการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตาม

กฎหมายแรงงานของประเทศไทย กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานคาํนวณโดย
ผูเ้ช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ยเทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial 
Technique) และคิดลดผลประโยชน์โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Project Unit Credit Method) 
ซ่ึงประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของ
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีครบกาํหนดในเวลาใกลเ้คียงกบักาํหนดชาํระของหน้ีสินดงักล่าว กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้ง
จ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการตาย อายงุานและปัจจยัอ่ืน กลุ่มบริษทั
บันทึกประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน ทั้ งน้ีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์พนกังานจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพ่ือกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้ง
งาน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนเพ่ิมหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตสะสมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
โดยการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนบัจากการนาํมาตรฐานการบญัชีน้ี มาใชค้ร้ังแรก
ยกเวน้หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานของบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจซ่ึงรับรู้ทั้งจาํนวน 

7.18 เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกรายการโดยการแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทตาม
อตัราปิด ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าน้ีแสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดนั้น 

7.19 เคร่ืองมือทางการเงินและการจดัการความเส่ียง 
เคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน และลูกหน้ีการคา้ หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงิน
กูย้ืมและเจา้หน้ีการคา้ ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และ
สญัญาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ (Call Option) เงินตราต่างประเทศ วตัถุประสงคข์องเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีคือการลด
ความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ียเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บ
หรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รายการซ้ือขาย รายการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็น
ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี
ตามสญัญา ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวดบัญชี ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาจะตดัจาํหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของแต่ละ
สัญญา รายการตดัจาํหน่ายดงักล่าวและรายการกาํไรและขาดทุนจากเคร่ืองมืออนุพนัธ์จะทาํมาหักกลบกนัในการ
นาํเสนอรายงานทางการเงินและรับรู้ในงบการเงินเป็นกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียผลต่างท่ีจะไดรั้บ
หรือตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียจ่ายในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง กาํไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาหรือการชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดไดบ้นัทึกไว้
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สญัญาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ เป็นสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการ  ผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัทาํสญัญา กาํไร(ขาดทุน)จากการใชสิ้ทธิจะรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัท่ีครบกาํหนดตามสัญญา ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาจะตดัจาํหน่ายตามอายขุอง
แต่ละสญัญา 

7.20 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนั

ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้
ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน
เม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

7.21 กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ี

ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้  ซ่ึงไม่ไดค้าํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีหุ้นสามญั
เทียบเท่า 

 
8. การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี  

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยเปล่ียนแปลงประมาณมูลค่าคงเหลือของเคร่ืองจกัรจากเดิมท่ี
ประมาณมูลค่าคงเหลือท่ี 1 บาท เป็นร้อยละ 8 ของราคาทุน เปล่ียนแปลงประมาณมูลค่าคงเหลือของแม่พิมพจ์ากเดิม
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ประมาณมูลค่าคงเหลือท่ี 1 บาท เป็นร้อยละ 3 ของราคาทุน และเปล่ียนแปลงประมาณมูลค่าคงเหลือของอาคารจากเดิม
ประมาณมูลค่าคงเหลือท่ี 1 บาท เป็นร้อยละ 5 และ 10 ของราคาทุน  

การเปล่ียนแปลงประมาณการขา้งตน้ทาํใหค้่าเส่ือมราคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง 
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท  บาท 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุด    

วนัที ่31 ธันวาคม 2554    
ตน้ทุนขาย  ลดลง 145,497.07  217,053.05 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  ลดลง 199,307.77  123,983.53 

 
9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวดบริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัเหล่านั้นซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
9.1 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สาํหรับปี  สาํหรับปี 
   ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2554  2553  2554  2553 
 นโยบายการกาํหนดราคา  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย          
มูลค่าการขายสินทรัพย ์          
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนั  -  -  17,726,902.62  - 
มูลค่าการขายสินคา้          
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนั  -  -  30,403,203.46  - 
รายไดค้่าเช่า          
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั ราคาตามสญัญา  -  -  2,662,560.00  - 
มูลค่ารายจ่ายฝ่ายทุน          
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนั  -  -  5,848,674.08  - 
ดอกเบ้ียรับ          
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 5.12-8.15 ต่อปี 
  

- 
  

- 
  

165,306,83 
  

- 
มูลค่าการซ้ือสินคา้          
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนั  -  -  11,724,442.37  - 
ค่ารับเหมาติดตั้ง          
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนั  -  -  11,683,987.94  - 
ค่าเช่าสาํนกังาน          
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนัตามสญัญา  -  -  430,650.00  - 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
รายไดจ้ากการขายสินคา้          
บริษทั เจเพน็ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนั  

- 
 

1,098,600.00 
 

- 
 - 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สาํหรับปี  สาํหรับปี 
   ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2554  2553  2554  2553 
 นโยบายการกาํหนดราคา  บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลค่าการขายสินทรัพย ์          
บริษทั เจเพน็ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนั  483,472.34  -  -  - 
มูลค่าการซ้ือวสัดุก่อสร้าง          
บริษทั เจเพน็ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนั  6,714,000.00  4,206,000.00  -  - 
ตน้ทุนค่าบริหารจดัการ           
บริษทั เจเพน็ จาํกดั ราคาตกลงร่วมกนั  3,333,335.00  -  -  - 
มูลค่ารายจ่ายฝ่ายทุน          
บริษทั เจเพน็ จาํกดั ราคาตามสญัญา  268,843,984.36  103,417,799.86  -  - 
ค่าเช่าสาํนกังาน ราคาตามสญัญาซ่ึงเทียบ         
บริษทั ทองหล่อ โฮลด้ิง จาํกดั เคียงไดก้บัผูเ้ช่ารายอ่ืน  40,000.00  240,000.00  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน-ค่าบริหารจดัการ          
มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ราคาตามสญัญา  1,756,449.96  1,353,721.86  -  - 
บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ ราคาตามสญัญา  134,215.88  -     

รวม   1,890,665.84  1,353,721.86  -  - 

    
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับปี  สาํหรับปี 
   ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2554  2553  2554  2553 
 นโยบายการกาํหนดราคา  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าท่ีปรึกษาโครงการคาร์บอนเครดิต          
มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ราคาตามสญัญา  -  50,000.00  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย          
มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  6,315,491.34  2,319,418.16  -  - 
บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  8,035,937.95  1,673,274.60  -  - 

รวม   14,351,429.29  3,992,692.76  -  - 

รายการธุรกจิกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั          
มูลค่าซ้ือท่ีดิน          
     คุณวนัดี  กุญชรยาคง ราคาอา้งอิงจากตน้ทุนและ  -  10,669,080.00  -  - 
 ค่าใชจ่้ายในการจดัหา (ตํ่ากวา่         
 ราคาจากผูป้ระเมินอิสระ          
 3.56 ลา้นบาท)         
ดอกเบ้ียจ่าย          
     คุณวนัดี  กุญชรยาคง อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี  -  361.64  -  - 
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9.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สาํหรับปี  สาํหรับปี 
   ส้ินสุด วนัท่ี 31ธนัวาคม   ส้ินสุด วนัท่ี 31ธนัวาคม  
   2554  2553  2554  2553 
   บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของผูบ้ริหาร   18,886,942.61  4,050,899.50  15,664,315.87  10,727,100.61 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน   1,043,983.37  -  652,755.96  - 
            รวม   19,930,925.98  4,050,899.50  16,317,071.83  10,727,100.61 

 
9.3 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั -  -  8,353,376.20  - 
ลูกหนีอ้ืน่        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั -  -  1,587,284.56  - 
        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั เจเพน็ จาํกดั 23,448,800.00  1,732,010.14  -  - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั -  -  12,640.88  - 
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั -  -  8,432.19  - 

รวม -  -  21,073.07  - 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั -  -  -  - 

ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  50,000,000.00  - 
เพิ่มข้ึน -  -  (50,000,000.00)  - 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 

เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั เจเพน็ จาํกดั 34,627,445.72  3,352,524.00  -  - 
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                                 งบการเงินรวม                                                         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ต้นทุนทีย่งัไม่ถึงกาํหนดชําระ        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั -  -  8,122,604.04  - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั -  -  193,224.95  - 
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั -  -  570,633.09  - 

รวม -  -  763,858.04  - 
    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าบริหารจดัการค้างจ่าย        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 133,333.33  164,833.33  -  - 
บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ 134,215.88  -  -  - 

รวม 267,549.21  164,833.33  -  - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
คุณวนัดี กุญชรยาคง        

ยอดคงเหลือตน้งวด -  48,000.00  -  - 
เพิ่มข้ึน -  2,100,000.00  -  - 
ลดลง -  (2,148,000.00)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  -  - 

หุ้นสามญัในบริษัทย่อยรอซ้ือคนื        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 77,800,000.00  77,800,000.00  -  - 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หุ้นสามญัในบริษัทย่อยทีม่สิีทธิเลอืกขายคนื        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ 89,020,000.00  55,000,000.00  -  - 
เงนิรับล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทย่อย        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ -  34,020,000.00  -  - 
ประมาณการดอกเบีย้ค้างจ่าย        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 8,634,909.50  2,319,418.16  -  - 
บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ 9,709,212.55  1,673,274.60  -  - 

รวม 18,344,122.05  3,992,692.76  -  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยทั้งจาํนวน เป็นการกูย้ืมโดยให้กู้ยืมในรูปตัว๋
สญัญาใชเ้งิน ชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.12-8.15 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวน เป็นการกู้ยืมโดยมีการทาํ
สญัญาการกูย้มื ชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี  

 
9.4 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทั  

รายช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ทางตรง  
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ทางตรง  
มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
บริษทั ทองหล่อ โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เจเพน็ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
คุณวนัดี  กญุชรยาคง กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทั 

 
10. รายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงนิสด 

 ประกอบดว้ย  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ      

ลูกหน้ีการคา้ และตัว๋เงินรับ   47,336,164.72 - - - 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้ และตัว๋เงินรับ  (14,828,892.01) - - - 
มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ   12,810,130.13 - - - 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ  (926,242.88) - - - 
สินคา้คงเหลือ  48,874,857.65 - - - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  (1,154,914.01) - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  1,171,847.67 - - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  113,591,456.22 - - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   317,007.33 - - - 
เงินประกนัผลงาน   4,818,425.71 - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  931,751.25 - - - 
เจา้หน้ีการคา้  76,929,535.66 - - - 
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด      

ชาํระใน 1 ปี  1,232,860.70 - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  30,261,698.34 - - - 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน  1,996,170.07 - - - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน – สุทธิ  4,026,123.51 - - - 

      เพ่ิมทุนโดยการลงทุนในบริษทัยอ่ย  - - 1,251,000,000.00 - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  บาท บาท บาท บาท 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน(ลดลง)จาก      
      มูลค่าภาษีขายรอเรียกเก็บ  77,015.33 - 100,406.89 214,123.44 
ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ  3,743,352.90 - - - 
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ  488,212,108.27 780,669,013.35 - - 
ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งทางเป็นเงินเช่ือ  206,445,667.89 - - - 
ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  3,999,934.58 5,869,740.65 1,799,000.00 6,391,000.00 
ขายสินทรัพยโ์ดยหกักลบกบัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  - - 5,221,306.01 - 
โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและอุปกรณ์ก่อสร้าง      

เป็นสินทรัพย ์  5,755,730.14 - - - 
โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์นเป็นสินทรัพย ์  560,000.00 - - - 

 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  บาท บาท บาท บาท 
โอนค่าใชจ่้ายล่วงหนา้เป็นค่าธรรมเนียมจดัหา      

เงินกูย้มืรอตดับญัชี  2,742,713.46 - - - 
ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ารอตดัจ่าย      

ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ  38,040,962.54 - - - 
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ  644,860.00 - - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการรับ      
     โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น  34,020,000.00 - - - 

 

11. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินสด 140,000.00  139,911.16  40,000.00  40,000.00 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแส

รายวนั 
2,185,693.55  260,830.78  729,297.33  5,680,381.09 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 46,035,399.80  65,153,235.74  704,497.26  5,150,222.39 
รวม 48,361,093.35  65,553,977.68  1,473,794.59  10,870,603.48 
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12. เงนิลงทุนช่ัวคราว  
12.1  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

 ประกอบดว้ย    
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554                 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

 บาท  บาท 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-ราคาทุน  262,761,485.32  263,620,486.75 
บวก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริง 859,001.43  - 

รวม 263,620,486.75      263,620,486.75 
 
 
 

12.2  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553                 
 ราคาทุน  มลูค่ายติุธรรม 

 บาท  บาท 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-ราคาทุน  20,002,079.29  20,013,990.47 
บวก ก าไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง 11,911.18  - 

รวม 20,013,990.47  20,013,990.47 
 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  เงินลงทุนมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี  
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปี  

ส้ินสุดวนัท่ี 
 สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554                  31 ธนัวาคม 2553                 
 หลกัทรัพยเ์พื่อคา้  หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 บาท  บาท  บาท 
ราคาตามบญัชีตน้งวด-สุทธิ -  20,013,990.47  119,027,741.21 
ซ้ือเงินลงทุน 635,300,000.00  199,500,000.00  439,359,333.37 
ขายเงินลงทุน (379,454,371.09)  (212,586,222.88)  (538,358,208.18) 
โอนเปล่ียนประเภทของเงินลงทุน      

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นเงินลงทุน      
ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 6,915,856.41  (6,915,856.41)  - 

กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทของเงินลงทุน      
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นเงินลงทุน      
ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -  (11,911.18)  - 

การเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรม 859,001.43  -  (14,875.93) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด-สุทธิ 263,620,486.75  -  20,013,990.47 
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13. ลูกหนีก้ารค้า และตัว๋เงนิรับ-สุทธิ 

 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,924,304.86  -  1,750,806.25  7,166,465.36 
ลูกหน้ีการคา้ 141,439,066.65  19,917,966.52  32,528,885.89  39,340,292.69 
 รวม 145,363,371.51  19,917,966.52  34,279,692.14  46,506,758.05 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (15,078,353.29)  -  (15,078,353.29)  (14,703,735.11) 
 สุทธิ 130,285,018.22  19,917,966.52  19,201,338.85  31,803,022.94 

          ลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวสามารถแยกตามอายลูุกหน้ีไดด้งัน้ี  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,924,304.86  -  1,750,806.25  7,166,465.36 
เช็คคืน 6,235,536.07  -  6,235,536.07  7,707,697.16 
ลูกหน้ีการคา้        

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 109,286,289.15  19,917,966.52  3,543,952.99  9,495,913.15 
เกินกาํหนดชาํระ        

  1 – 30  วนั 7,685,253.29  -  5,559,198.62  11,338,630.75 
31 – 60  วนั 1,293,304.79  -  360,632.58  691,448.20 
61 – 120  วนั 5,990,935.35  -  5,881,817.63  423,410.93 
121 – 180 วนั 227,274.22  -  227,274.22  158,935.65 
181 วนัข้ึนไป 10,720,473.78  -  10,720,473.78  9,524,256.85 

รวม 145,363,371.51  19,917,966.52  34,279,692.14  46,506,758.05 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (15,078,353.29)  -  (15,078,353.29)  (14,703,735.11) 
 สุทธิ 130,285,018.22  19,917,966.52  19,201,338.85  31,803,022.94 

 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ตน้งวด -  -  (14,703,735.11)  (13,110,008.79) 
บวก รับโอนจากการรวมธุรกิจ (14,828,892.01)  -  -  - 
บวก เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด (2,362,130.45)  -  (2,487,287.35)  (2,350,623.88) 
หกั ลดลงในระหวา่งงวด 2,112,669.17  -  2,112,669.17  756,897.56 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ปลายงวด (15,078,353.29)  -  (15,078,353.29)  (14,703,735.11) 
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14. มูลค่างานเสร็จทีย่งัไม่ได้เรียกเกบ็-สุทธิ และเงนิเรียกเกบ็สูงกว่ามูลค่างานทีเ่สร็จ 

 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลค่างานตามสญัญา 281,772,624.11  -  259,504,545.23  296,292,986.02 

ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้งท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 207,011,745.79  -  199,345,400.74  221,627,348.81 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ีรับรู้ถึงปัจจุบนั 37,728,970.52  -  36,541,461.83  47,784,828.29 
ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้งท่ีเกิดข้ึนและ        

(กาํไร)ขาดทุนท่ีรับรู้ 244,740,716.31  -  235,886,862.57  269,412,177.10 
หกั  เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูจ้า้ง (228,303,626.59)  -  (216,853,030.23)  (261,798,883.24) 
        สุทธิ 16,437,089.72  -  19,033,832.34  7,613,293.86 

มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 25,151,976.58  -  24,113,639.79  11,551,487.91 
เงินเรียกเก็บสูงกวา่มูลค่างานท่ีเสร็จ (8,714,886.86)  -  (5,079,807.45)  (3,938,194.05) 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 25,151,976.58  -  24,113,639.79  11,551,487.91 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (926,242.88)  -  (926,242.88)  (926,242.88) 

สุทธิ 24,225,733.70  -  23,187,396.91  10,625,245.03 
 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ มีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ตน้งวด -  -  (926,242.88)  - 
บวก รับโอนจากการรวมธุรกิจ (926,242.88)  -  -  (926,242.88) 
บวก เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด -  -  -  - 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ปลายงวด (926,242.88)  -  (926,242.88)  (926,242.88) 
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15. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินคา้สาํเร็จรูป 11,773,599.05  1,472,842.94  2,486.99  1,786,777.54 
งานระหวา่งทาํ 1,845,430.48  -  341,088.93  2,312,638.88 
วตัถุดิบ 16,568,548.56  -  -  16,745,012.63 
วสัดุส้ินเปลือง 548,541.00  -  -  580,886.42 
             รวม 30,736,119.09  1,472,842.94  343,575.92  21,425,315.47 
หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (1,200,362.01)  -  -  (1,154,914.01) 
             สุทธิ 29,535,757.08  1,472,842.94  343,575.92  20,270,401.46 

   

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง มีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ตน้งวด -  -  (1,154,914.01)  (1,154,914.01) 
บวก รับโอนจากการรวมธุรกิจ (1,154,914.01)  -  -  - 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด (640,490.64)  -  -  - 
หกั ลดลงในระหวา่งงวด 595,042.64  -  1,154,914.01  - 
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ-ปลายงวด (1,200,362.01)  -  -  (1,154,914.01) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษทัได้จัดทาํประกันอคัคีภยั  สินคา้สําเร็จรูป วตัถุดิบ และวสัดุ
ส้ินเปลืองมูลค่าเอาประกนั จาํนวนเงิน 6.80 ลา้นบาท โดยยกผลประโยชน์จากการประกนัภยัให้กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึง ตามหมายเหตุ 22 
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16. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 ประกอบดว้ย 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 ประเภทกิจการ                                อตัรา 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
  การถือหุน้ ราคาทุน  เงินปันผลรับ  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 
  ร้อยละ บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ใหบ้ริการรับจา้งเหมา  100.00 1,251,000,000.00  -  -  - 
 ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง         
 ควบคุมระบบการผลิต         
 ไฟฟ้าจากพลงังาน         
 แสงอาทิตย ์         
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ใหบ้ริการออกแบบทาง  100.00 2,499,992.50  -  -  - 
 วิศวกรรม จดัซ้ือ ก่อสร้าง         
 โซล่าฟาร์ม         
บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 100.00 9,999,980.00  -  -  - 
 ผลิตแผน่หลงัคาและ         
 ใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา         

รวม   1,263,499,972.50  -  -  - 

 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2553 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2553 และตามรายงานการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 
จากผูถื้อหุน้ของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าว จาํนวน 45.00 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10.00 บาท เป็นจาํนวน 450.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้สามญัของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ จะมี
การจ่ายชาํระค่าซ้ือหุ้นดงักล่าวโดยออกหุ้นสามญัใหม่ของบริษทัฯ จาํนวน 450.00 ลา้นหุ้นมูลค่าท่ีตราไว ้    หุ้นละ 1.00 
บาท เป็นจาํนวน 450.00 ลา้นบาท เพ่ือตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั แทนการจ่ายชาํระเป็นเงิน 
ทั้งน้ี อตัราส่วนการแลกเปล่ียนหุน้เท่ากบั 1 หุ้นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ต่อ 10 หุ้นใหม่ของบริษทัฯ (Share Swap) 
ทั้งน้ีในวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 บริษทัฯ ไดมี้การแลกเปล่ียนหุ้น ส่งผลให้บริษทัฯ ไดเ้งินลงทุนในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 และไดมี้การบนัทึกรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนของ
บริษทัท่ีออกเพ่ือการแลกหุน้ดงักล่าวในอตัราหุน้ละ 2.78 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีคาํนวณโดยท่ีปรึกษาการเงิน
อิสระตามวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.78 บาทต่อหุ้น 
จาํนวนรวม 801.00 ลา้นบาท

  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2554 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2554 มีมติให้ลงทุนโดยจดัตั้งเป็น
บริษทัใหม่จาํนวน 2 บริษทั เพ่ือเป็นการเตรียมการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต คือ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จาํกดั และบริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จาํกดั โดยบริษทัฯ มีการลงทุนในแต่ละบริษทัจาํนวน 1.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้แลว้จาํนวน 2.50 ลา้นบาท และ 10.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัไดน้าํใบหุ้นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ราคาตามบญัชีจาํนวน 1,251.00 
ลา้นบาท เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 22 
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17. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ – สุทธิ 

  ประกอบดว้ย งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ -       ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี - รับโอนจากการ  ซ้ือ  จาํหน่าย  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2553 - รวมธุรกิจ  /รับโอน  /โอนออก  31 ธนัวาคม 2554 

 บาท - บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน  -        
ท่ีดินและส่วนปรับถมท่ีดิน 97,509,683.38 - 59,720,000.00  223,424,359.59  -  380,654,042.97 
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ 564,565,175.68 - -  1,726,975,262.06  (373,609.22)  2,291,166,828.52 
อาคารโรงไฟฟ้าและงานโครงสร้าง 28,082,974.47 - -  74,416,900.97  -  102,499,875.44 
ถนน 3,035,014.18 - -  17,092,089.16  -  20,127,103.34 
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 65,604,372.77 - -  198,328,348.93  -  263,932,721.70 
อาคาร 25,210,418.50 - 38,011,640.86  18,661,751.00  -  81,883,810.36 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5,158,112.70 - 8,216,795.57  3,949,685.10    (2,127,820.93)  15,196,772.44 
เคร่ืองจกัร - - 21,593,010.70  -  -  21,593,010.70 
แม่พิมพ ์ - - 4,958,820.84  17,000.00  -  4,975,820.84 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,344,510.23 - 6,285,393.90  3,992,152.36  (265,070.10)  11,356,986.39 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและอุปกรณ์ 816,299.59 - 948,822.16  1,769,030.80  -  3,534,152.55 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอะไหล่สาํรอง 2,641,812.60 - 4,056,962.30  297,883.56  (1,595,295.04)  5,401,363.42 
ยานพาหนะ 7,826,654.21 - 11,859,824.74  5,274,700.94  (1,746,002.31)  23,215,177.58 
ระบบโปรแกรมควบคุมการจ่ายไฟฟ้า -  -  1,147,844.98  -  1,147,844.98 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 980,789,506.43 - 32,239.00  1,435,281,337.04  (1,439,439,545.76)  976,663,536.71 
         รวมราคาทุน 1,782,584,534.74 - 155,683,510.07  3,710,628,346.49  (1,445,547,343.36)  4,203,349,047.94 

 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ -       ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี - รับโอนจากการ  ซ้ือ  จาํหน่าย  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2553 - รวมธุรกิจ  /รับโอน  /โอนออก  31 ธนัวาคม 2554 

 บาท - บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  -        
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์    (13,147,408.20) - -    (50,484,278.59)  7,672.40    (63,624,014.39) 
อาคารโรงไฟฟ้าและงานโครงสร้าง        (714,196.72) - -    (3,091,809.15)  -    (3,806,005.87) 
ถนน        (61,531.77) - -  (666,370.71)  -  (727,902.48) 
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า  (2,291,659.59) - -    (8,640,388.20)  -    (10,932,047.79) 
อาคาร        (205,354.23) -   (9,602,360.97)    (2,537,303.44)  -    (12,345,018.64) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร        (543,895.73) -   (3,197,838.97)     (1,575,405.28)  494,353.82     (4,822,786.16) 
เคร่ืองจกัร - - (11,986,944.29)    (1,546,241.96)  -    (13,533,186.25) 
แม่พิมพ ์ - -   (4,272,448.07)    (704,731.98)  -    (4,977,180.05) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน        (183,395.69) -   (4,652,782.35)    (1,147,648.72)  262,976.08    (5,720,850.68) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและอุปกรณ์        (120,271.85) -    (690,036.38)    (435,225.86)  339.76    (1,245,194.33) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอะไหล่สาํรอง        (222,946.71) -   (3,406,040.70)  (679,859.75)  1,198,344.09  (3,110,503.07) 
ยานพาหนะ        (720,129.91) -   (4,283,602.12)    (3,995,174.73)  1,468,555.36    (7,530,351.40) 
ระบบโปรแกรมควบคุมการจ่ายไฟฟ้า -  -    (79,756.17)  -    (79,756.17) 
         รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (18,210,790.40) - (42,092,053.85)  (75,584,194.54)  3,432,241.51  (132,454,797.28) 

              สุทธิ   1,764,373,744.34 -       4,070,894,250.66 
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ค่าเส่ือมราคา สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         
         2554         75,584,194.54 
         2553         18,177,161.84 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ  วนัท่ี   /รับโอน  /โอนออก  ณ  วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2553       31 ธนัวาคม 2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 36,103,655.79  -  -  36,103,655.79 
อาคาร 34,765,709.53  -  -  34,765,709.53 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 4,374,938.78  3,585,883.30  (2,067,401.84)  5,893,420.24 
เคร่ืองจกัร 17,361,238.14  -  (17,361,238.14)  - 
แม่พิมพ ์ 4,958,820.84  -  (4,958,820.84)  - 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 4,037,042.53  58,886.28  (4,069,613.07)  26,315.74 
ยานพาหนะ 15,223,064.10  2,340,121.50  (17,563,185.60)  - 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 6,175,692.66  1,916,868.43  (6,740,034.15)  1,352,526.94 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและอุปกรณ์ 948,822.16  1,425,210.58  (972,171.14)  1,401,861.60 
งานระหว่างติดตั้ง 25,639.00  128,815.49  (154,454.49)  - 
     รวมราคาทุน 123,974,623.53  9,455,785.58  (53,886,919.27)  79,543,489.84 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ  วนัท่ี   /รับโอน  /โอนออก  ณ  วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2553       31 ธนัวาคม 2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคาร (9,215,370.65)  (1,569,460.83)  -  (10,784,831.48) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (3,030,433.84)  (657,117.16)  1,461,297.14  (2,226,253.86) 
เคร่ืองจกัร (11,786,057.68)  (600,945.91)  12,387,003.59  - 
แม่พิมพ ์ (4,094,520.28)  (520,569.60)  4,615,089.88  - 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ (3,321,294.34)  (263,666.30)  3,583,155.26  (1,805.38) 
ยานพาหนะ (6,328,173.03)  (1,808,816.92)  8,136,989.95  - 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน (4,486,545.73)  (651,614.22)  5,106,353.16  (31,806.79) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและอุปกรณ์ (655,032.96)  (131,004.17)  762,226.80  (23,810.33) 
     รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (42,917,428.51)  (6,203,195.11)  36,052,115.78  (13,068,507.84) 

                                 สุทธิ 81,057,195.02      66,474,982.00 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        
      ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        
                2554       6,203,195.11 
                2553       8,137,425.65 
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   ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดิน อาคาร 
รวมถึงส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ีมีข้ึนอยูแ่ลว้ในขณะน้ีหรือท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ แผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ราคา ตามบญัชีจาํนวน 3,623.66 ลา้นบาท และจาํนวน 743.19 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ2553 จาํนวน 59.96 ลา้นบาท และ จาํนวน 61.53 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 22 พร้อมทั้งยกผลประโยชน์จาก
การประกนัอคัคีภยัในอาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหก้บัธนาคารพาณิชย ์ตามหมายเหตุ 22 

   ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินประเภท
ยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 12.45 ลา้นบาท และจาํนวน 7.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

   ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯ มีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินประเภท
ยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 6.59 ลา้นบาท  

   ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคาครบแลว้  แต่ยงัใชง้านอยู ่
โดยมีราคาทุนจาํนวน 1.02 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 27  บาท  

   ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคา
ครบแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุนจาํนวน 0.94 ลา้นบาท และจาํนวน 14.87ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม
บญัชี จาํนวน 2 บาท และจาํนวน 438 บาท ตามลาํดบั  

 
18. สินทรัพย์ระหว่างทาง 

 ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นสินทรัพยป์ระเภทแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์และเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบัระหวา่งทาง เพื่อนาํมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 
19. เงนิมดัจาํค่าทีด่นิ 

 ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินมดัจาํค่าท่ีดินทั้งจาํนวนเป็นเงินมดัจาํค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือ
จะขายท่ีดินจาํนวน 39 แปลง มูลค่าตามสัญญา 154.94 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าท่ีดินแลว้จาํนวน 15.49 ลา้นบาท 
ส่วนท่ีเหลือตกลงจะชาํระในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ โดยมีระยะเวลาการโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัท่ี
ทาํสญัญา 

 
20. เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํา้ประกนัและมข้ีอจาํกดัในการใช้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 กลุ่มบริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย ์จาํนวน 0.07 ลา้น
บาท คํ้าประกนัหนงัสือคํ้าประกนักบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้จาํนวน 168.23  ลา้นบาท และจาํนวน 
119.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ซ่ึงมีเง่ือนไขการใชจ่้าย และขั้นตอน
การเบิกถอนสาํหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามขอ้กาํหนดของสัญญาบริหารการเงิน (Cash Management Agreement) และ
สญัญาวงเงินกูร่้วม (Common Terms Agreement) ท่ีทาํกบัสถาบนัการเงินท่ีใหก้ารสนบัสนุนสินเช่ือแก่กลุ่มบริษทั 

 
 
 
 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 172 

21. ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ารอตดัจ่าย 
ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ารอตดัจ่ายทั้งจาํนวน เป็นค่าใชจ่้ายท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือเง่ือนไขการรับประกนั 

ตลอดจนการดูแลซ่อมแซม เปล่ียนแทน เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า โดยมีเง่ือนไขรับประกนั 10 ปี นบัแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมี
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 

22. สินเช่ือทีไ่ด้รับจากธนาคารพาณิชย์  
 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษทัไดรั้บสินเช่ือจาก
ธนาคารพาณิชย ์ในรูปเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและหนงัสือคํ้าประกนัเงินกูร้ะยะยาว และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ตาม
งบการเงินรวมมูลค่าวงเงินรวม 2,409.86 ลา้นบาท และจาํนวน 2,313.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินซ้ือเงินตราต่างประเทศของสกลุ
เงินดอลล่าร์สหรัฐหรือสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าไม่เกินวงเงิน 40 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่าวงเงินรวม 
104.47 ลา้นบาท และ 101.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง แผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั ผลประโยชน์จากการประกนัอคัคีภยัในอาคาร เคร่ืองจกัร 
และสินคา้คงเหลือ เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั รวมทั้งหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดย   บริษทัฯ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทั
อ่ืน เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และกรรมการบริษทัคํ้ าประกนัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยจ์นกวา่จะก่อสร้างเสร็จตามวตัถุประสงค ์ในวงเงินรวมจาํนวน 1,031.59 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 วงเงินรวม 
296.00  ลา้นบาท) และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั คํ้าประกนัประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง
บริษทัยอ่ยใหไ้ม่ตํ่ากวา่อตัราท่ีกาํหนดตามสญัญาสนบัสนุนและคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 
 

23. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินกูย้มืระยะสั้นทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืม   ในรูปของตัว๋สัญญา

ใชเ้งินระยะเวลา 1 - 6 เดือน อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี โดยมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามหมายเหตุ 22 
 
24. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ – สุทธิ 
   ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ  วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 31 ธนัวาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 31 ธนัวาคม 

2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,477,624,700.12  408,803,999.94  -  7,603,681.35 
หกั    ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด        

ชาํระภายในหน่ึงปี (231,456,656.21)  (46,052,418.49)  -  (2,316,000.00) 
         ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มืรอตดัจ่าย (32,303,373.31)  (6,688,945.30)  -  - 
               สุทธิ 2,213,864,670.60  356,062,636.15  -  5,287,681.35 
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สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาว ดงัน้ี          
 งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด 408,803,999.94  -  7,603,681.35  13,839,681.35 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด 2,179,321,985.76  431,483,999.94  -  - 
จ่ายคืนระหวา่งงวด (111,624,071.58)  (22,680,000.00)  (7,603,681.35)  (6,236,000.00) 
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 1,122,786.00  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 2,477,624,700.12  408,803,999.94  -  7,603,681.35 

 
งบการเงนิรวม  

ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้ืม เป็นค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการจดัหาวงเงินกูย้ืมระยะยาว  โดยจะมีการตดัจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินตลอดช่วงเวลาการกูย้มืตามวธีิผลรวมจาํนวนปี 
-  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีเง่ือนไขดงัน้ี  
24.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงวงเงินกู้

จาํนวน 11.48 ลา้นบาท ชาํระแลว้คงเหลือ จาํนวน 9.84 ลา้นบาท และ 11.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนเงิน
ตน้ ทุกเดือน จาํนวน 84 งวด ๆ ละ 0.14 ลา้นบาท และงวดท่ี 84 ชาํระส่วนท่ีคงคา้งชาํระทั้งหมด เร่ิมชาํระงวดแรก
ในเดือนมกราคม 2554 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือน โดยมีการคิดดอกเบ้ียปีท่ี 1 - 3 อตัราร้อยละ MLR - 1.25 ต่อ
ปี และปีท่ี 4 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ MLR ต่อปี 

24.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงวงเงิน
กูจ้าํนวน 420.00 ลา้นบาท ชาํระแลว้คงเหลือ จาํนวน 351.33 ลา้นบาท และ 397.32 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืน
เงินตน้ทุก 3 เดือน  จาํนวน 32 งวด อตัราการจ่ายชาํระ งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 31 งวดละประมาณ 11.34 – 14.49 ลา้นบาท และ
งวดท่ี 32 ชาํระส่วนท่ีคงคา้งทั้งหมด 

เร่ิมชาํระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2553  กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือน โดยมีการคิดดอกเบ้ียปีท่ี 1 - 3 อตัรา
ร้อยละ THBFIX3M + 2.75 ต่อปี ปีท่ี  4 - 5  อตัราร้อยละ MLR - 1.00 ต่อปี  ปีท่ี 6  เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ MLR ต่อปี โดย
บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) กบัสถาบนัการเงินเพ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียง
ท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียตามหมายเหตุ 36.2 และเงินกูย้ืมระยะยาวขา้งตน้ มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตาม        
หมายเหตุ 22 

 
24.3  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัย่อย 2 แห่ง คือ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า 

เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงวงเงินกูจ้าํนวน 441.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสอง
แห่ง ชาํระแลว้คงเหลือ จาํนวน 372.55 ลา้นบาท และ 411.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ 
ทุก 3 เดือน จาํนวน 35 งวด อตัราการจ่ายชาํระ งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 34 งวดละประมาณ 9.43 – 13.93 ลา้นบาท และ
งวดท่ี 35 งวดละ 24.22 และ 14.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั ชาํระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2554 และบริษทั โซล่า 
เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั ชาํระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2554 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือน โดยมี
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การคิดดอกเบ้ีย ปีท่ี 1 - 3 อตัราร้อยละ THBFIX3M+2.75 ต่อปี  ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป อตัราร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี 
โดยบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) กบัสถาบนัการเงินเพ่ือช่วยในการ
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียตามหมายเหตุ 36.2 และเงินกูย้ืมระยะยาวขา้งตน้ มี
หลกัทรัพย ์ คํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 22 

24.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(เลย 1) จาํกดั มีวงเงินกูย้ืมร่วมจากสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง จาํนวน 3 วงเงินดงัน้ี 

วงเงินท่ีหน่ึง วงเงินกู ้จาํนวน 526.00 ลา้นบาท และมีมูลหน้ีคงคา้งจาํนวน 262.34 ลา้นบาท เท่ากนัทั้ง
สองแห่ง ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน จาํนวน 36 งวด ครบกาํหนดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 อตัรา
จ่ายชาํระงวดละ 0.66 – 8.80 ลา้นบาท ชาํระงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2554 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือน 
โดยมีการคิดดอกเบ้ียร้อยละ THBFIX3M + 2 ต่อปี โดยบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest 
Rate Swap)กบัสถาบนัการเงินเพื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ตาม
หมายเหตุ 36.2 

วงเงินท่ีสอง วงเงินกูจ้าํนวน 244.00 ลา้นบาท และมีมูลหน้ีคงคา้งจาํนวน 121.70 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองแห่ง 
ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนทุก 3 เดือนจาํนวน 44 งวด ครบกาํหนดเดือนสิงหาคม 2563 อตัราจ่ายชาํระ งวดละ 0.31 – 3.97 
ลา้นบาท ชาํระงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2554 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือน โดยมีการคิดดอกเบ้ียอตัรา
ลอยตวัหรืออตัราคงท่ีตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้(เทียบเท่าร้อยละ 4.53 ต่อปี)  

วงเงินท่ีสาม วงเงินกูย้ืมจาํนวน 4.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ และมีมูลหน้ีคงคา้งจาํนวน 1.99   ลา้นเหรียญสหรัฐ 
จาํนวนหลงัแปลงค่าเทียบเท่า 62.04 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองแห่ง ซ่ึงมีการกาํหนดจ่ายชาํระทุก 3 เดือน จาํนวน 56 งวด ครบ
กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 2568 ชาํระงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปีโดย
บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency Interest Rate Swap) 
กบัสถาบนัการเงินเพื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ตามหมายเหตุ 36.3 

เงินกูย้มืระยะยาวขา้งตน้ มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 22 
24.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จาํกดั มีวงเงินกูย้มืร่วมจากสถาบนัการเงินหลายแห่งวงเงินกู้

ร่วมจาํนวน 455.00 ลา้นบาท และมีมูลหน้ีคงคา้งจาํนวน 440.00 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน 
จาํนวน 36 งวด อตัราการจ่ายชาํระงวดท่ี 1 ประมาณ 3.52 ลา้นบาท และงวดท่ี 2 ถึงงวดท่ี 36 งวดละประมาณ 11.44 -13.86 
ลา้นบาท  ชาํระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2555 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือน โดยมีการคิดร้อยละ THBFIX3M+1.80 
ต่อปี โดยมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 22 

สญัญาเงินกูมี้การกาํหนดขอ้ปฏิบติัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
- กาํหนดให้บริษทัย่อยตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา

ทางการเงิน (Facility Agreement) 
- กาํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางอตัราส่วนตามท่ีกาํหนดในสญัญา

ได ้อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเช่ือว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเรียกคืนเงินกู ้และไม่ส่งผลให้หน้ีเงินกูย้ืมของกลุ่ม
บริษทัถูกจดัเป็นหน้ีสินผิดนดัชาํระ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการจ่ายชาํระหน้ีไดต้ามขอ้กาํหนดของสญัญาเงินกู ้
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ทั้งจาํนวนเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพ่ือก่อสร้าง
อาคารสาํนกังาน และเพ่ือตกแต่งอาคารสาํนกังาน โดยมีวงเงินรวม 20.00 ลา้นบาท เบิกรับเป็นงวด ชาํระแลว้คงเหลือ จาํนวน 
7.60 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1-2 เท่ากบั MLR-1.25 ต่อปี และตั้งแต่ปีท่ี 3 จนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ินเท่ากบั MLR ต่อปี 
โดยมีท่ีดิน อาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ละจะมีข้ึนในภายหนา้ และสินคา้คงเหลือ รวมทั้งผลประโยชน์จากการประกนัภยั
ในสินทรัพยด์งักล่าว เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามหมายเหตุ 17 และมีรายละเอียดการจ่ายชาํระคืน ดงัน้ี 

 - สาํหรับวงเงิน 15.00 ลา้นบาท มีเง่ือนไขจ่ายคืนเงินตน้ 78 เดือน ๆ ละ 0.19 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 31 
มกราคม 2551 และงวดต่อๆ ไปชาํระทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน และในระหวา่งเดือนมีนาคม 2554 บริษทัฯ
ไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืสาํหรับวงเงิน 15.00 ลา้นบาท ท่ีคงเหลือทั้งจาํนวน 

 - สาํหรับวงเงิน 5.00 ลา้นบาท มีเง่ือนไขจ่ายคืนเงินตน้ 78 เดือน ๆ ละ 0.06 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2551 และงวดต่อ ๆ  ไปชาํระทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน และในระหวา่งเดือนกนัยายน 2553 บริษทัฯ
ไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืสาํหรับวงเงิน 5.00      ลา้นบาท ท่ีคงเหลือทั้งจาํนวน  

 
25. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ – สุทธิ 
 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 31 ธนัวาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 31 ธนัวาคม 

2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 11,814,859.04  5,762,135.04  -  6,726,034.03 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,598,725.04)  (541,854.96)  -  (551,853.87) 
 10,216,134.00  5,220,280.08  -  6,174,180.16 
หกั  ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึง        
        กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,097,734.95)     (1,403,310.92)  -  (1,834,541.21) 

สุทธิ 7,118,399.05  3,816,969.16  -  4,339,638.95 

ระยะเวลาการครบกาํหนดชาํระของสัญญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี        
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,766,245.00  1,639,236.01  -  2,182,194.78 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระหลงั 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 8,048,614.04  4,122,899.03  -  4,543,839.25 

รวม 11,814,859.04  5,762,135.04  -  6,726,034.03 

 

ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าทางการเงิน    ระยะยาวกบับริษทั
ลิสซ่ิงหลายแห่ง เพ่ือเช่ายานพาหนะ สัญญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือน ตั้งแต่เดือนละ 13,815.00 บาท ถึงเดือนละ 
55,000.00 บาท โดยมีระยะเวลาการเช่า 4 - 5 ปี กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะ ดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั เม่ือกลุ่ม
บริษทัชาํระเงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า หรือใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพยเ์ม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า 
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26. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงาน 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชห้ลกัการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุเพ่ือจ่ายให้แก่

พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของ
พนกังานจะจ่ายใหก้บัพนกังานเม่ือออกจากงาน โดยคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นรายปีโดยใชว้ิธี Projected 
Unit Credit เพ่ือพิจารณามูลค่าปัจจุบนัของภาระหน้ีสินและตน้ทุนค่าบริการในปัจจุบนั 

ตามรายงานการคาํนวณทางสถิติ ซ่ึงออกโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระลงวนัท่ี 5 เมษายน 2554 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานของกลุ่มบริษทัในอดีตสาํหรับงบการเงินรวมมีจาํนวน 435,260.00 บาท งบ
การเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 1,818,627.72 บาทโดยกลุ่มบริษทัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นบั
จากวนัท่ีนาํมาตรฐานการบญัชีน้ีมาใชค้ร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ยกเวน้หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานของบริษทั
ยอ่ยในงบการเงินรวมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจซ่ึงรับรู้ทั้งจาํนวน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท  บาท 
ส่วนเพ่ิมของหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 435,260.00  1,818,627.72 
หกั  ตน้ทุนการใหบ้ริการในอดีตท่ีรับรู้ในงวดปัจจุบนั (87,051.97)  (363,725.39) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 348,208.03  1,454,902.33 

 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท  บาท 
ตน้ทุนการใหบ้ริการในอดีตท่ีรับรู้ในงวดปัจจุบนั 87,051.97  363,725.39 
ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 1,546,243.90  295,510.90 
ดอกเบ้ียจ่าย 81,377.08  80,201.55 
ตน้ทุนการใหบ้ริการในอดีตของบริษทัยอ่ยท่ีรับรู้จากการรวมธุรกิจ 1,996,170.07  - 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,710,843.02  739,437.84 

 
ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั มีดงัน้ี 

อตัราคิดลด ร้อยละ 4.21 , 4.40 และ 4.41 ต่อปี 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 3.82 , 10.79 และ 15.45 ต่อปี 
อตัราการลาออก ร้อยละ 10 , 15 และ 41 ต่อปี  
อตัราการมรณะ ร้อยละ 50 และ 100 ต่อปี ของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2540 
อตัราทุพพลภาพ ร้อยละ 10 และ 15 ต่อปี ของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2540 
เกษียณอาย ุ  55 ปี 
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27. ทุนเรือนหุ้น  
งบการเงนิรวม 
 ทุนท่ีออกและรับรู้ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 ราคาตาม 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่า จาํนวนหุ้น มูลค่า 

 (บาท) (พนัหุ้น) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยตามกฎหมาย  10 45,000 450,000 35,000 350,000 
     ท่ีมีอยูก่่อนการรวมธุรกิจ      
ออกหุ้นสามญั 10 - - 10,000 100,000 
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้จาก      
     จากการรวมธุรกิจ - - 139,000 - - 
ทุนจดทะเบียนหลงัการรวมธุรกิจ  45,000 589,000 45,000 450,000 

ทุนหุ้นสามัญแบ่งเป็น      
     ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 1 500,000 500,000 - - 
     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการรวมธุรกิจ  - 89,000 - - 
รวมทุนหุ้นสามญั  500,000 589,000 - - 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชาํระหุน้สามญั มีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  ราคาตาม 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่า จาํนวนหุ้น มูลค่า 

  (บาท) (พนัหุ้น) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน       
หุ้นสามญัตน้งวด  1.00 500,000 500,000            50,000            50,000 
บวก ออกหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27.1) - - -          450,000       450,000 
บวก ออกหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27.2) 1.00 15,000 15,000 - - 
หกั  ลดหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27.3) 1.00 (15,000) (15,000) - - 
บวก ออกหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27.3) 1.00 340,000 340,000 - - 
หุ้นสามญัส้ินงวด  1.00 840,000 840,000        500,000          500,000 

ทุนที่ออกและเรียกชําระ       
หุ้นสามญัตน้งวด  1.00 50,000 50,000            50,000           50,000 
บวก รับชาํระ  1.00 450,000 450,000 - - 
หุ้นสามญัส้ินงวด  1.00 500,000 500,000 50,000 50,000 

 
27.1 ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน 

จาํนวน 450 ลา้นบาท เพ่ือการซ้ือและรับโอนกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มบริษทั โซล่า 
เพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ลา้นหุ้น ๆ ละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 50 ลา้นบาท 
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เป็นจาํนวน 500 ลา้นหุ้น ๆ ละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์และเรียกชาํระทุนจดทะเบียนแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 

27.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2554 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  จาํนวน 15 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยใหจ้ดัสรรหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 15 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2554 

27.3 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2554 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554 ของบริษทัฯ และตามมติ
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2554  เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จากจาํนวน 515 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท โดยเป็นการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัฯ และมีมติอนุมติั
ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ บริษทัฯ จากจาํนวน 500 ลา้นบาท เป็น 840 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ จาํนวน 340 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 340 ลา้นบาท โดยมีการจดัสรรหุน้ ดงัน้ี 
- จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน  60 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  
- จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 280 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)   คร้ังท่ี 1 (SPCG-W1) ตามหมายเหตุ 28 
 

28.    ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2554 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554 ของบริษทัฯ และตาม

มติการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2554  เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SPCG-W1) ในจาํนวนไม่เกิน 280 ลา้นหน่วย โดยมีการ
จดัสรร ดงัน้ี 

- จาํนวนไม่เกิน 30 ลา้นหน่วย จดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีมีการจองซ้ือ 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
- จาํนวนไม่เกิน 250 ลา้นหน่วย จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 2 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  

รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  1 บาทต่อหุน้ 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ   

เพ่ิมทุนจาํนวน 1 หุ้น(เวน้แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดค้ร้ังเดียว  ณ วนัส้ินสุดของ
การใชสิ้ทธิ 

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะข้ึน 
เคร่ืองหมาย XW (Excluding Warrant) 

วนัท่ี 27, 28 และวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 179 

วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิจะตรงกบัวนัครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับ
แต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยระยะเวลาแสดงความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิในวนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนวนั
ดงักล่าว ซ่ึงประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัฯ และ/
หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย
จะเป็นผูพิ้จารณากาํหนดการใชสิ้ทธิต่อไป 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 1 (SPCG-W1) ตามมติการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2554 
 

29. เงนิปันผลจ่ายและสํารองตามกฎหมาย 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 มีมติเป็น          เอกฉันท์ให้

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 2.50 ลา้นบาท โดยมี
กาํหนดจ่ายชาํระในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2553 ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
30. รายได้เงนิอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า เป็นรายไดจ้ากการไดรั้บเงินสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือ
ไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัรา 8 บาทต่อ
กิโลวตัต ์เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์กลุ่มบริษทัรับรู้เงินอุดหนุนดงักล่าวเป็นรายได้
ทั้งจาํนวน เม่ือกลุ่มบริษทัจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและลูกคา้ยอมรับการส่งมอบนั้น 

 
31. ภาษีเงนิได้นติบุิคคล 

งบการเงินรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 30 และอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ของกาํไรสุทธิทาง
บญัชีของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ภายหลงัรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรโดยรายการหักและบวก
กลบัท่ีมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ ส่วนเกินค่าเส่ือมราคารถยนต ์หน้ีสงสยัจะสูญ เป็นตน้   

งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯ มีการคาํนวณภาษี  เงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 30 และสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 387 ซ่ึงกาํหนดใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 เป็นเวลาห้า
รอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนั  นับแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ีบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยม์าจดทะเบียนใน                    
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2548) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีการคาํนวณภาษี
เงินไดค้าํนวณจากกาํไรสุทธิตามบญัชีของกิจการภายหลงับวกกลบัรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
รายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และค่าเส่ือมราคาท่ีเกินอตัราท่ีกาํหนดในประมวลรัษฎากร เป็นตน้ 
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32. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ตามงบการเงินรวม กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

คาํนวณโดยใชจ้าํนวนหุน้สามญั ตามหมายเหตุ 3.3  
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

วนัท่ี จาํนวนหุ้นท่ีออก  จาํนวนวนั  จาํนวนหุ้นถ่วงนํ้าหนกั 
 และเรียกชาํระแลว้     
 (หุ้น)    (หุ้น) 

  1 ม.ค. 54  -  28 มี.ค. 54 
450,000,000  87  39,150,000,000 

29 มี.ค. 54  -  31 ธ.ค.54 
500,000,000  278  139,000,000,000 

 
รวม  365  178,150,000,000 

จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก  
    488,082,192 

 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

  วนัท่ี จาํนวนหุ้นท่ีออก 
และเรียกชาํระแลว้ 

จาํนวนวนั  จาํนวนหุ้นถ่วงนํ้าหนกั 
 (หุ้น) 

 (หุ้น)    
 1 ม.ค. 53 - 8 ส.ค. 53 350,000,000 220  77,000,000,000 
9 ส.ค. 53 - 31 ธ.ค.53 450,000,000 145  65,250,000,000 

 รวม 365  142,250,000,000 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     389,726,027 
 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี       31 ธนัวาคม 2554 
คาํนวณโดยใชจ้าํนวนหุน้สามญั ดงัน้ี  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

  วนัท่ี จาํนวนหุ้นท่ีออก  จาํนวนวนั  จาํนวนหุ้นถ่วงนํ้าหนกั 
 และเรียกชาํระแลว้     
 (หุ้น)    (หุ้น) 

  1 ม.ค. 54  -  27 มี.ค. 54 50,000,000  86  4,300,000,000 

28 มี.ค. 54  -  31 ธ.ค.54 500,000,000  279  139,500,000,000 

 รวม  365  143,800,000,000 

 จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก      393,972,603 
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33. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป -  (1,472,842.94)  -  - 
การเปล่ียนแปลงในงานระหวา่งทาํและ        

สินคา้สาํเร็จรูป 5,129,700.41  -  3,755,840.50  2,824,387.51 
วตัถุดิบ สินคา้สาํเร็จรูป และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 188,076,313.34  -  227,051,140.43  211,481,098.19 
ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง 23,054,831.55  -  40,397,407.67  31,745,993.01 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ 6,615,325.53  6,737,788.21  -  - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(โอนกลบั) 45,448.00  -  (1,154,914.01)  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 48,934,909.05  8,278,611.07  33,781,355.79  30,356,639.14 
ค่าใชจ่้ายทางวิชาชีพ 15,530,091.90  7,133,863.50  5,325,805.02  2,260,113.40 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 5,999,970.47  704,385.34  3,196,763.77  3,670,620.98 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 6,343,908.24  4,310,359.01  2,153,620.85  2,321,772.90 
ค่ารับรอง 2,732,709.27  1,224,635.45  154,177.03  106,812.00 
ค่าเช่าสาํนกังาน 880,000.00  456,503.00  430,650.00  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 75,777,820.72  18,226,463.17  6,300,839.11  8,267,617.65 
หน้ีสงสยัจะสูญ 172,445.95  -  274,969.72  2,305,845.76 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 8,803,719.44  1,926,329.20  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 21,065,872.27  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27,807,100.72  6,665,415.18  6,765,070.29  6,926,873.75 

รวม 436,970,166.86  54,191,510.19  328,432,726.17  302,267,774.29 

 

34. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

  กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจ คือ ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายพร้อมติดตั้งหลงัคา ส่วนงานให้บริการ
รับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมและบาํรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ส่วนงาน
ให้บริการให้ค ําปรึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และส่วนงานผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายได ้
กาํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามส่วนงานธุรกิจ ดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน รายการ รวม 
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ ตดับญัชี  
 ผลิตและจาํหน่าย ก่อสร้าง ติดตั้ง บริการให้คาํปรึกษา จาํหน่ายอุปกรณ์ ผลิตและ   
 พร้อมติดตั้งหลงัคา ควบคุมและ ความเป็นไปไดข้อง ท่ีใชใ้นการผลิต จาํหน่าย   
  บาํรุงรักษาระบบ ธุรกิจและบริการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าดว้ย กระแสไฟฟ้า   
  การผลิตไฟฟ้าจาก อุปกรณ์ในการผลิต พลงังานแสงอาทิตย ์ จากพลงังาน   
  พลงังานแสงอาทิตย ์ ไฟฟ้าจากพลงังาน  แสงอาทิตย ์   

   แสงอาทิตย ์     

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 324,421,625.33 631,131,865.87 - - 312,739,010.32 (689,727,968.01) 578,564,533.51 

กาํไรขั้นตน้       273,071,530.34 

รายไดอ่ื้น       7,722,414.47 

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (131,477,163.69) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (102,738,437.12) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (32,596,498.61) 

กาํไรสุทธิ       13,981,845.39 

สินทรัพยถ์าวร 66,474,982.00  56,592,962.44 4,265,511,425.71 (317,685,119.49) 4,070,894,250.66 

สินทรัพยส่์วนกลาง       1,130,305,305.44 

สินทรัพยร์วม       5,201,199,556.10 

 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน รายการ รวม 
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ ตดับญัชี  
 ก่อสร้าง ติดตั้ง บริการให้คาํปรึกษา จาํหน่ายอุปกรณ์ ผลิตและ   
 ควบคุมและ ความเป็นไปไดข้อง ท่ีใชใ้นการผลิต จาํหน่าย   
 บาํรุงรักษาระบบ ธุรกิจและบริการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าดว้ย กระแสไฟฟ้า   
 การผลิตไฟฟ้าจาก อุปกรณ์ในการผลิต พลงังานแสงอาทิตย ์ จากพลงังาน   
 พลงังานแสงอาทิตย ์ ไฟฟ้าจากพลงังาน  แสงอาทิตย ์   

  แสงอาทิตย ์     

       

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 273,852,880.35 1,550,000.00 9,171,557.01 73,107,795.69 (273,852,880.35) 83,829,352.70 

กาํไรขั้นตน้      61,233,819.93 

รายไดอ่ื้น      7,642,989.02 

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (31,595,977.42) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (14,936,402.23) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (9,595,843.86) 

กาํไรสุทธิ           12,748,585.44 

สินทรัพยถ์าวร   41,608,389.95 1,755,017,525.53 (32,252,171.14) 1,764,373,744.34 

สินทรัพยส่์วนกลาง      272,497,572.45 

สินทรัพยร์วม      2,036,871,316.79 
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35. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงอันเก่ียวเน่ืองกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย และความผนัผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็
ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

35.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
   ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัโดยกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
  
 งบการเงินรวม 
 จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ียต่อปี จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2553 
 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 46,035,399.80 0.25 – 0.87 65,153,235.74 0.50 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั     
     และมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 168,304,134.77 0.87 119,386,638.03 0.50 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 493,240,680.00 7.25 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,477,624,700.12 3.57 – 6.24 408,803,999.94 3.82 - 4.87 
หุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยรอซ้ือคืน 77,800,000.00 5.91 – 10.23 77,800,000.00 5.69-9.99 
หุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยท่ีมีสิทธิเลือกขายคืน 89,020,000.00 8.07 – 12.33 55,000,000.00 8.51 

 
                    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ียต่อปี จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2553 
 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 704,497.26 0.50-0.87 5,150,222.39 0.25-0.50 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - -    7,603,681.35 6.12 

 

กลุ่มบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Contracts) เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด รายละเอียดของเงิน
กูย้ืมระยะยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุ 24 ขณะท่ีรายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 
ลาํดบั จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียรับตาม

สญัญาแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา

แลกเปล่ียน 
วนัส้ินสุดสญัญา 

1 372.55 ลา้นบาท THBFIX3M+2.75% อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.01 28 กมุภาพนัธ์ 2557 
2 351.33 ลา้นบาท THBFIX3M+2.75% อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.02 31 มกราคม 2563 
3 411.74 ลา้นบาท THBFIX3M+2.75% อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.01 31 มกราคม 2563 
4 526.00 ลา้นบาท THBFIX3M+2.00% อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.47 30 พฤศจิกายน 2559 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาขา้งตน้ หากกลุ่มบริษทับนัทึกตาม
มูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6.56 ลา้นบาท 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใช้อตัราท่ีกําหนดโดยธนาคารคู่สัญญา
เหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
35.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษัทได้นําวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินตราต่างประเทศโดยการทาํสัญญาซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency Interest Rate 
Swap) และสัญญาซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือ(Call Option) มาใชเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การพิจารณาความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจะทาํในแต่ละสกุลเงิน กลุ่มบริษทัมี
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
หน้ีสิน     
ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 20.56 10.26 - - 
ลา้นเหรียญยโูร   3.05   2.26 - - 

 
กลุ่มบริษทัไดต้กลงทาํสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest 

Rate Swap Contracts) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมใน
สกุลเงินตราต่างประเทศ รายละเอียดของเงินกูย้ืม ระยะยาว แสดงในหมายเหตุ 24 ขณะท่ีรายละเอียดของสัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 
สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา วนัส้ินสุด 

จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย สญัญา 
4.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ร้อยละ 1.50 
123.28 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ร้อยละ 1.75 
31 สิงหาคม 2568 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสญัญาขา้งตน้ หากกลุ่มบริษทั บนัทึกตามมูลค่า

ยติุธรรมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5.32 ลา้นบาท 
กลุ่มบริษทัมีการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการจ่ายชาํระค่าสินทรัพยใ์นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศโดยการทาํสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือ(Call Option) เงินตรา
ต่างประเทศกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ดงัน้ี  
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
หน้ีสิน    
(1) มูลค่าตามสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    

ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 9.23  - 
ลา้นเหรียญยโูร 3.05  2.26 
มูลค่าตามสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 110.08  93.29 
มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 108.97  90.08 

(2) มูลค่าตามสญัญาซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือ (Call Option)เงินตราต่างประเทศ    
ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา             -  10.26 
มูลค่าตามสญัญาหากมีการใชสิ้ทธิ (ลา้นบาท) -  312.99 
มูลค่าตน้ทุนในการซ้ือสิทธิ Call Option (ลา้นบาท) -  3.96 
มูลค่ายติุธรรมของ Call Option (ลา้นบาท) -  1.29 

 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา ต่างประเทศและอตัรา

ดอกเบ้ีย และสญัญาซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือเงินตราต่างประเทศ คาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
35.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เน่ืองจากลูกหน้ีอาจไม่สามารถชาํระ
หน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน และพิจารณาความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีของลูกคา้
แต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ือ รวมถึงมีการกาํหนดให้ลูกคา้จ่ายเงินมดัจําล่วงหน้าบางส่วนก่อนการขาย  
อยา่งไรก็ตามสาํหรับความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้จากส่วนงานขายไฟฟ้า กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ 
มีความเส่ียงในระดับตํ่า เน่ืองจากลูกหน้ีการค้าของกลุ่มบริษทัได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
รัฐวสิาหกิจ ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี
นอกเหนือจากส่วนท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้  

 
35.5 มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นเงินกูย้ืมมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว
แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

36. สัญญาและข้อตกลงทีสํ่าคญั 
36.1 กลุ่มบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ประเภทการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสาํหรับการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มบริษทัยอ่ย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงท่ีจะซ้ือ
และขายพลงัไฟฟ้าโดยมีจุดรับซ้ือไฟฟ้าจาํนวน 34 จุด กระจายอยูใ่น 9 จงัหวดัในภาคอีสาน ซ่ึงมีการทาํสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าแยกเป็น 34 ฉบบั ตามแต่ละพ้ืนท่ีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย ์และจะทาํการโอน
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สิทธิในสัญญาดังกล่าวให้แต่ละบริษทัย่อย เม่ือมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัเพ่ือทาํการผลิตไฟฟ้าแต่ละพ้ืนท่ี เป็น
จาํนวน 34 บริษทั สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ 5 ปีนบัตั้งแต่ลงนาม และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั และให้มีผลใช้
บงัคบัจนกวา่จะมีการยติุสญัญาการซ้ือขายไฟฟ้าโดยการเลิกสญัญาหรือคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามสญัญา 
ทั้งน้ีในการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัยอ่ยไดรั้บการสนบัสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ใน
อตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต ์เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีการทาํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทาํการตกลงท่ีจะซ้ือและขาย
พลงัไฟฟ้า ในพ้ืนท่ีโครงการจงัหวดัต่าง ๆ ดงัน้ี 

บริษทั       พ้ืนท่ีโครงการ     ระยะเวลาการขายไฟฟ้า 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
  เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จาํกดั จงัหวดันครราชสีมา ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน มีนาคม 2555  
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จาํกดั จงัหวดัสุรินทร์ ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จาํกดั จงัหวดัสุรินทร์ ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จาํกดั จงัหวดัสุรินทร์ ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์1) จาํกดั จงัหวดับุรีรัมย ์ ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์2) จาํกดั จงัหวดับุรีรัมย ์ ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์3) จาํกดั จงัหวดับุรีรัมย ์ ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั จงัหวดันครพนม เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จาํกดั จงัหวดันครพนม ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จาํกดั จงัหวดันครพนม ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั จงัหวดัสกลนคร เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 
  แลว้เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2554 
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บริษทั       พ้ืนท่ีโครงการ     ระยะเวลาการขายไฟฟ้า 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จาํกดั จงัหวดัสกลนคร ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั จงัหวดัเลย เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2554 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จาํกดั จงัหวดัเลย ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จาํกดั จงัหวดัหนองคาย ภายในเดือน ตุลาคม 2556 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จาํกดั จงัหวดัอุดรธานี ภายในเดือน ตุลาคม 2556 

 
36.2 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด ได้มีการทาํสัญญาขอ้ตกลงในการร่วมทุน หรือเรียกว่า Investment Framework 

Agreement ฉบบัลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2553 ซ่ึงมีการทาํสัญญาระหวา่งบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ผูถื้อหุ้นหลกั 
(คุณวนัดี กญุชรยาคง และคุณชาญชยั กลุถาวรากร) และบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคญัดงัน้ี 
36.2.1 กรณีท่ีการซ้ือหุน้ยอ้นกลบัในบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) เกิดข้ึน 
 บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศมีสิทธิในการเลือกท่ีจะลงทุนในหุ้นของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั  (มหาชน) 

จาํนวนเงิน 55.00 ลา้นบาท โดยบริษทั  เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) จะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศในราคาท่ีกาํหนดตามสัญญา และตามขอ้บงัคบัของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีมีการซ้ือหุ้นยอ้นกลบัและส้ินสุดเม่ือครบกาํหนด 2 ปี 
จากวนัท่ีมีการซ้ือหุน้ยอ้นกลบั 

36.2.2 กรณีท่ีการซ้ือหุน้ยอ้นกลบัในบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ไม่เกิดข้ึน 
 บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศมีสิทธิในการเลือกท่ีจะลงทุนในหุ้นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด 

จาํนวนเงิน 55.00 ลา้นบาท ในมูลค่าตามบญัชีภายหลงัจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  มีระยะเวลา
เร่ิม ตั้งแต่วนัท่ี  1  กนัยายน 2553 (หรืออาจจะหลงัจากวนัดงักล่าวข้ึนอยูก่บัวนัท่ีคู่สัญญาตกลงกนั) และ
ส้ินสุดเม่ือครบกาํหนด 2 ปี จากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ วา่ไม่อนุมติัการซ้ือหุ้นยอ้นกลบัของ
บริษทัฯ กบับริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงปัจจุบนับริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดด้าํเนินการซ้ือหุ้น
ยอ้นกลบัเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 

36.2.3 บรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศมีสิทธิในการเลือกท่ีจะลงทุนในหุ้นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 
1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์(สกลนคร 1) จาํกดั ในราคาท่ีตราไว ้ในสัดส่วนการลงทุนไม่เกินอตัรา
ร้อยละ 9 ของทุนท่ีจดทะเบียนแลว้ โดยมีระยะเวลาการแจง้ใชสิ้ทธิตั้งแต่วนัท่ีในสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2553 ปัจจุบนับรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศไดใ้ชสิ้ทธิในการลงทุนเรียบร้อยแลว้ 

36.2.4 บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศมีสิทธิในการเลือกท่ีจะลงทุนในหุ้นของบริษทัย่อยของ  บริษทั โซล่า 
เพาเวอร์ จาํกดั อีกจาํนวน 16 บริษทั ในราคาท่ีตราไวใ้นสัดส่วนการลงทุนไม่เกินอตัราร้อยละ 20 ของทุน
ท่ีจดทะเบียนแลว้ โดยมีระยะเวลาใชสิ้ทธิภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีบรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศ
ไดรั้บแผนธุรกิจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัยอ่ยจากผูถื้อหุน้หลกั 

36.2.5 ทั้งน้ีเง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้จะมีผลเม่ือบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศ ทาํการซ้ือหุ้นในบริษทั 
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น ฉบบัลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2553 ซ่ึงไดด้าํเนินการ
เรียบร้อยแลว้ 

36.2.6 คู่สญัญาทุกฝ่ายรับทราบดีวา่ความสาํเร็จในการซ้ือเงินลงทุนใดๆ หรือการรับชาํระ      ค่าหุน้ใดๆ ตามสิทธิ
ในการเลือกซ้ือเงินลงทุนต่างๆ ตามขอ้ 36.2.1 ถึง 36.2.4 ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจในผลการทาํ due 
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diligence การตกลงร่วมกนัของคู่สญัญา และจนกวา่คณะกรรมการของบรรษทัเงินทุนระหวา่งประเทศจะ
อนุมติัซ่ึงมีกรอบเวลาดงัน้ี 
1. สาํหรับสิทธิในการเลือกลงทุนตามขอ้ 36.2.3 ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2553  
2. สาํหรับสิทธิในการเลือกลงทุนตามขอ้ 36.2.1, 36.2.2 และ 36.2.4 ภายใน 120 วนันบัจากวนัส้ินสุด

ของระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ 
36.3 สญัญาท่ีสาํคญัทางการคา้ 

36.3.1 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จํากัด ได้ทาํบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จาํกัด กับผูจ้ ัด
จาํหน่ายอุปกรณ์หลกัท่ีใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 3 ราย เพื่อเป็นการยืนยนั
วา่ผูจ้ดัจาํหน่ายอุปกรณ์ดงักล่าวจะส่งมอบอุปกรณ์แก่บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั เพ่ือนาํมาใชใ้นการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 34 แห่ง ในราคาท่ีตกลงร่วมกนั โดยบนัทึกความเขา้ใจ
ฉบบัท่ี 1 ไม่มีกาํหนดอาย ุส่วนบนัทึกความเขา้ใจฉบบัท่ี 2 และ 3 มีระยะเวลา 36 เดือนนบัแต่วนัท่ีทาํ
บนัทึกความเขา้ใจ  ซ่ึงบนัทึกความเขา้ใจทั้ง 3 ฉบบั มีผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีการลงนามร่วมกนัเป็น
ตน้ไป เวน้แต่มีการยติุขอ้ตกลงดว้ยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือมีการขยายระยะเวลาความร่วมมือ
ใหก้ระทาํไดโ้ดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย 

36.3.2 บริษทัโซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ไดท้าํสัญญาซ้ือคาร์บอนเครดิตกบับริษทัแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2554 โดยเป็นการขายคาร์บอนเครดิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัยอ่ยจาํนวน 
16 แห่ง ในราคาท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีการลงนามร่วมกนั เวน้
แต่มีการยติุขอ้ตกลงดว้ยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือมีการขยายระยะเวลาให้กระทาํไดโ้ดยความ
เห็นชอบของทั้งสองฝ่าย 

 
37. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 37.1  นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินแลว้ กลุ่มบริษทัยงัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
Letter of  Credit วงเงินท่ีใชไ้ป                 0.12  536.99  -  - 
Letter of  Guarantee  2.50  0.07  2.43  1.15 
คํ้าประกนัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์         

       จนกวา่จะแลว้เสร็จให้บริษทัยอ่ย  1,031.59  296.00  -  - 
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37.2  กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาต่างๆ ท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งก่อสร้าง         
         โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์         
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  149.83  36.82  -  - 
 บริษทัอ่ืน  108.84  12.71  -  - 
ภาระผกูพนัค่าบริหารจดัการ         
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  72.00  -  -  - 
ภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งถมดิน         
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8.61  4.19  -  - 
 ภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งท่ีปรึกษา         
        โครงการคาร์บอนเครดิต  3.33  3.95  -  - 
 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า         
บริษทัยอ่ย  -  -  4.74  - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  1.20  -  - 
 บริษทัอ่ืน  1.47  0.63  -  - 
ภาระผกูพนัตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  139.58  11.94  -  - 
ภาระผกูพนัสญัญาจา้งรับเหมาติดตั้ง  12.58  -  23.62  3.64 
สญัญาขายสินคา้พร้อมติดตั้งซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือยงั         
        ไม่ไดป้ฏิบติังาน  30.93  -  24.79  26.95 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาจา้งอ่ืนๆ  9.58  0.60  4.68  - 
 

37.3   กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน         
          ลา้นบาท  0.58  -  -  - 
          ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ  17.53  -  -  - 
          ลา้นเหรียญยโูร  2.46  -  -  - 
 

37.4 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการท่ีบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั (บริษทัย่อย) ตอ้งจ่ายค่าบริหารจัดการ 
(Management Fee) ให้แก่มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มตามหมายเหตุ 3.8.1(ก)โดยบริษทัย่อยมีการรับรู้ค่าบริหาร
จดัการแก่มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มสะสมแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 2.92  ลา้นบาท  

37.5 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั มีภาระผูกพนักบัมูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มจากการท่ีบริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั  
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งซ้ือคืนหุ้นสามญัในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั ตามสัญญาร่วมทุน (Shareholders 
Agreement) และมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งซ้ือคืนหุ้นสามญั    ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั  
โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั ตามสญัญาใหสิ้ทธิการซ้ือขายหุ้น(Put and Call Option) จากมูลนิธิพลงังานเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามหมายเหตุ 3.8.1 



บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานประจาํปี  2554 190 

37.6 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั มีภาระผูกพนัตามสัญญาให้สิทธิเลือกขายหุ้น(Put Option Agreement) แก่บรรษทั
เงินทุนระหวา่งประเทศท่ีมีสิทธิเลือกขายคืนหุ้นสามญัท่ีมีในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั บริษทั โซล่า 
เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์(สกลนคร 1) จาํกดั ตามหมายเหตุ 3.8.2  

37.7 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จํากัด มีภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทฯ ต้องคํ้ าประกัน
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยข์องบริษทัย่อยให้ไม่ตํ่ากว่าอตัราท่ีกาํหนดตาม
สญัญาสนบัสนุนและคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 

37.8 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการรับประกนัคุณภาพสินคา้และบริการติดตั้งแผ่นหลงัคาให้กบัลูกคา้ของกลุ่มบริษทั
ภายใตเ้ง่ือนไขวา่การชาํรุดเสียหายนั้นตอ้งเกิดข้ึนจากตวัวสัดุสินคา้เองโดยตรง ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอนั
เกิดจากการกระทาํอ่ืนภายนอกท่ีมาก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตวัสินคา้ โดยมีระยะเวลารับประกนัประมาณ 1 ปี – 20 ปี 
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างเป็นสาระสําคญัจากการ
รับประกันดังกล่าว เน่ืองจากผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่มบริษทัมีการรับประกนัคุณภาพต่อสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกนั โดยมีระยะเวลารับประกนั 5-30 ปี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดรั้บรู้ค่าใชจ่้าย และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การรับประกนัดงักล่าวรวมไวใ้นงบการเงินน้ี 

 
38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 19/2554 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2554 มีมติเป็น เอกฉันท์อนุมติัการลง
นามในบนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งบริษทัฯ บริษทั เอนเนเกต จาํกดั และบริษทั ไทยไอจิเดนกิ จาํกดั เพ่ือศึกษาการลงทุนร่วมกนั
ในประเทศไทย (Joint Venture) ในกิจการประกอบระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูง สาํหรับโซล่า ฟาร์ม และโครงการอ่ืนๆ โดยมีการ
ลงนามร่วมกนัแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2555  

 
39. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษทัและบริษทัย่อยในการบริหารจดัการทุน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม และการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ให้เกิน
ขอ้กาํหนดของสญัญาเงินกูย้มื 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 3.50 : 1 และ 2.36: 1 
ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.04 : 1 และ  0.75 : 1 ตามลาํดบั 

 
40. การอนุมตังิบการเงนิ 
   งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกจากกรรมการผูมี้อาํนาจแลว้ เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2555 

_______________________________________________ 
 
 


