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ที่ เอสพีซีจี 077/2555 
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2555 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2555 

2. สารสนเทศที่เก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
4. ข้อบงัคบับริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (ส าหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.spcg.co.th) 
6. หลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และค าอธิบายเก่ียวกบัวิธีการมอบฉนัทะ และการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ  

7. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุ ซึง่ติดบาร์โค้ดของผู้ ถือหุ้น  
(โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุเพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีน)  

8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 ในวนัจนัทร์ที่ 30 กรกฎาคม

2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาต ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2555 โดยรายงาน
การประชมุดงักลา่วเป็นไปตามส าเนาตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้
 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่สง่
มาด้วย 1 
 
 
 



 

หน้า 2/135 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้าซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเอง ส าหรับ
การด าเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ากัด 
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 2) จ ากัด 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2555 เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติ
อนมุตัิให้บริษัทโซลา่ เพาเวอร์ จ ากดั (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
น าเงินทนุท่ีได้รับการสนบัสนนุจากธนาคารกสิกรไทย ในรูปแบบ Equity Bridging Facilities ซึ่งได้รับการอนมุตัิจาก
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2555 ไปซือ้หุ้นเพิ่มทนุในบริษัทยอ่ยของตนเองจ านวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ากัด (“SPBR1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ากัด (“SPBR2”) บริษัท โซล่า 
เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากัด (“SPKR6”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ากดั (“SPKK2”) มลูค่าโครงการละ
ประมาณ 630,000,000 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้หมดไม่เกิน 2,520,000,000 บาท รายละเอียดของการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 ในการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้นมีมลูค่ารายการรวม 2,520,000,000 บาท และเมื่อค านวณมลูค่าของ
การเข้าท ารายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) รายการดงักลา่วมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 48.45 
ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ภายใต้เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ซึง่ค านวณมลูคา่ของรายการได้มลูค่าสงูสดุ ถือเป็นการเข้าท ารายการประเภทที่ 2 
กลา่วคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกบับริษัทย่อย โดยมีมลูค่ารายการต ่ากว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมิต้องน ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการ
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องด าเนินการจัดส่ง
สารสนเทศตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปไปยงัผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่
วนัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัสง่สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วไปยงัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นการด าเนินการจดัสง่สารสนเทศภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัท โซลา่ เพาเวอร์ จ ากดั 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัทย่อยของตนเอง 
ส าหรับการด าเนินธุรกิจพฒันาโซลา่ฟาร์ม จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์1) จ ากดั บริษัท โซ
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ลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 2) จ ากดั บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากดั และบริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ากดั 
โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจัดตัง้บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กับ 
Enegate Co., Ltd. และ Thai Aichi Denki Company Limited 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2555 เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2555 ได้มี
มติอนมุตัิการลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กบั Enegate Co., Ltd. และ 
Thai Aichi Denki Company Limited เพื่อด าเนินการจัดตัง้บริษัทร่วมทนุช่ือ “บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) 
จ ากดั” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อค้นคว้าวิจยัผลิตภณัฑ์ระบบควบคมุไฟฟ้าแรงสงู ซึ่งด าเนินการเรียบร้อยแล้วภายใน
เดือนมิถนุายน 2555 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบการจดัตัง้บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมทนุของบริษัทฯ กบั Enegate Co., Ltd. และ Thai Aichi Denki Company Limited 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากัด และบริษัท ไทยโซลาร์ฟิว

เจอร์ จ ากัด โดยการเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็น
ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สบืเนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั (“SPA”) 
และบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จ ากัด (“TSF”) เพื่อเป็นการขยายช่องทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

 บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ SPA จากผู้ ถือหุ้นของ SPA จ านวน 6,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
10 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SPA คิดเป็นราคาซือ้หุ้นสามญั 
SPA ทัง้สิน้ 94,800,000 บาท ทัง้นี ้SPA เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทยอ่ยดงันี ้ 

1) SPA ถือหุ้นอยูร้่อยละ 75 ในบริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ากดั (“AJ”) ซึ่งเป็นเจ้าของสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาดก าลงัผลติขาย 3 MW 

2) SPA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.98 ในบริษัท ทิพยนารายณ์ จ ากดั (“TPN”) ซึ่งเป็นเจ้าของสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาดก าลงัผลติขาย 3 MW 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะลงทนุพฒันาโครงการโซลา่ฟาร์มในบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่งของ SPA ดงักลา่วข้างต้น 
โดยมีขนาดก าลงัผลติติดตัง้โรงละ 3.73 MW โดยมลูค่าของขนาดรายการการลงทนุพฒันาโครงการโซลา่
ฟาร์มในบริษัทยอ่ยทัง้ 2 แหง่ของ SPA มีรายละเอียด ดงันี ้ 

- มลูคา่ของขนาดรายการการเข้าซือ้หุ้น SPA จ านวน 94,800,000 บาท 
- มลูคา่ของขนาดรายการการพฒันาโซลา่ฟาร์มของ AJ จ านวน 300,000,000 บาท 
- มลูคา่ของขนาดรายการการพฒันาโซลา่ฟาร์มของ TPN จ านวน 300,000,000 บาท  
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 บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ TSF จากผู้ ถือหุ้นของ TSF จ านวน 14,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ TSF คิดเป็นราคาซือ้หุ้นสามญั TSF 
ทัง้สิน้ 7,000,000 บาท ซึง่ TSF เป็นผู้น าในธุรกิจโซลา่รูฟ การเข้าซือ้หุ้นของ TSF ในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯ 
มีศกัยภาพในการท าธุรกิจโซลา่รูฟมากขึน้ รายการดงักลา่วนีม้ีมลูค่าของรายการรวมจ านวน 7,000,000 
บาท 

ทัง้นี ้ราคาเสนอซือ้หุ้นของ SPA และ TSF รวมเทา่กบั 101,800,000 บาท ซึง่บริษัทฯ จะช าระคา่ซือ้หุ้นดงักลา่ว
โดยการน ากระแสเงินสดจากการด าเนินการของบริษัทฯ และ/หรือ จากแหลง่เงินกู้ของสถาบนัการเงิน และ/หรือแหลง่
เงินทนุอื่นๆ 

เนื่องจากรายการดงักลา่วมีมลูค่าของรายการรวมจ านวน 701,800,000 บาท และเมื่อค านวณมลูค่าของการ
เข้าท ารายการตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป รายการดงักลา่วมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 10.245 ของ
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึง่ไมเ่ข้าขา่ยขนาดรายการท่ีต้องเปิดเผยข้อมลู อย่างไรก็ดี เมื่อน ารายการดงักลา่วมารวม
กบัมลูคา่ของการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ย้อนหลงั 6 เดือนของบริษัทฯ คือ รายการที่ SPC เข้าซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุในบริษัทย่อยของตนเอง ส าหรับการด าเนินธุรกิจพฒันาโซลา่ฟาร์ม จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ SPBR1, 
SPBR2, SPKR6 และ SPKK2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2555 เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 
ท าให้รายการทัง้หมดมีขนาดของรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 47.077 ซึง่ไมถ่ึงร้อยละ 50 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 
ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงมิต้องน ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องด าเนินการจัดส่งสารสนเทศตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปไปยงัผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้รายละเอียดของการ
เข้าท ารายการดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

อย่างไรก็ดี การท ารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ 
จึงต้องด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวโดยไม่ชักช้า  โดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการมอบหมายให้นางสาววนัดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนางสาววนัดี กุญชรยาคง เป็นผู้มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไข
เพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สง่มอบ เอกสาร และ/หรือ สญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง กบัคู่สญัญา และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวข้อง
กบัการเข้าท ารายการดงักลา่ว รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการติดต่อ ขออนญุาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ส านกังาน กลต.  และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะต้อง
เปิดเผย การเปิดเผยข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินการอื่นใด
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อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วได้ทกุประการจนเสร็จการ รวมทัง้ให้มีอ านาจในการแต่งตัง้ 
และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การเข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากัด และบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จ ากัด ตาม
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (โซล่าฟาร์ม โครงการที่  21-26) โดย
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาจ าหน่ายไปภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สบืเนื่องจาก SPC จะเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัท
ยอ่ยของตนเอง ส าหรับการด าเนินธุรกิจพฒันาโซลา่ฟาร์ม จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (หนองคาย 
1) จ ากดั (“SPNK1”) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (อดุรธานี 1) จ ากดั (“SPUD1”) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากดั 
(“SPKK7) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) จ ากดั (“SPBR3) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากดั (“SPNP2) 
และบริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ากดั (“SPKK6”) (รวมกนัเรียกว่า “บริษัทย่อยทัง้ 6 บริษัท”) มลูค่าโครงการละ
ประมาณ 630,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้หมดไม่เกิน 3,780,000,000 บาท โดย SPC จะน าเงินที่ได้รับการ
สนบัสนุนจากแหลง่เงินกู้ของสถาบนัการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกรไทย จ ากัด
(มหาชน) และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆ ไปซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัทยอ่ยทัง้ 6 บริษัท 

การเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 55.18 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเมื่อ
ค านวณรวมกบั 

(1) มูลค่าของการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ SPA และ TSF ซึ่งได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 11/2555 เมื่อวนัที่ 20 มิถนุายน 2555 ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 
10.245 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

(2) มลูคา่ของการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ย้อนหลงั 12 เดือนของบริษัทฯ กลา่วคือ รายการท่ีที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2555 มีมติอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทร่วมทุน ช่ือ บริษัท เอ็นเน
เกท (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าลงทนุในหุ้นสามญัจ านวน 30,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
30 ของทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว และเป็นมลูค่าเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 3,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดของ
รายการเทา่กบัร้อยละ 0.044 และ 

(3) มลูค่าของการเข้าท ารายการที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2555 มีมติอนมุตัิให้ SPC ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ลงทุนเพิ่มเติมโดยการน าเงินที่ได้รับการ
สนบัสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ในรูปแบบของ Equity Bridging Facilities ไปซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนใน
บริษัทย่อยของตนเองส าหรับการด าเนินธุรกิจพฒันาโซลา่ฟาร์ม จ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย SPBR1 
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SPBR2 SPKR6 และ SPKK2 มลูคา่โครงการละ 630,000,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 2,520,000,000 บาท 
ซึง่มีขนาดของรายการเทา่กบัร้อยละ 36.79  

ท าให้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 102.258 ของสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณมลูค่าของรายการได้มลูค่าสงูสดุจากงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555  ซึ่งค านวณมลูค่าของรายการได้มลูค่าสงูสดุ ซึ่งเป็นการเข้าท า
รายการประเภทที่ 4 กลา่วคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกบับริษัทย่อย ที่มีมลูค่ารายการเท่ากบัร้อยละ 
100 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ หรือสงูกว่า อย่างไรก็ดีรายการดงักลา่วเป็นรายการที่มีมลูค่าต ่ากว่าร้อยละ 120 
ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ผ่อนผนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทัง้เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจ
อนัมีลกัษณะที่คล้ายคลึงกันหรือเสริมกันและกันของบริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่
ส าคัญของบริษัท รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอ านาจการ
ควบคมุบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัท  ดงันัน้บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทต่างๆ ที่เข้าท า
รายการดงักลา่วข้างต้น จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกบัธุรกรรมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิจาก
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี พร้อมทัง้แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ของบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าวของบริษัทฯ เพื่อเป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป (โปรด
พิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทฯ ดงักลา่ว ในสิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดข้างต้น 
 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ของวนัประชมุเป็นต้นไป ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2555ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือ ตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดงักล่าวแทน  โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 5 พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามที่ก าหนด
ใน สิง่ที่สง่มาด้วย 6 และโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ หรือน าไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจ
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เอกสารก่อนเร่ิมการประชมุในวนัประชมุเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือกรรมการ
อิสระเพื่อผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะได้ โดยได้แสดงข้อมลูช่ือ อาย ุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีสว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นคราวนีต้าม สิง่ที่สง่มาด้วย 7 แล้ว 

 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ ได้จดัท าแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 8 ซึง่มีบาร์โค้ดบรรจรุายละเอียดเฉพาะของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย จึงขอความกรุณาจากผู้ เข้าประชุมทัง้ที่เป็นผู้ ถือ
หุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ที่รับมอบฉันทะ  โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จุด
ลงทะเบียนด้วย  
             ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                                                 (นางสาววนัดี กญุชรยาคง)          
                                                                                               กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
                                                                                         โดยมติของคณะกรรมการบริษัท  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555 
ของ 

บริษัท เอสพีซีจ ีจ ากัด (มหาชน) 
_________________________________ 

เวลาและสถานที่ 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
 
เร่ิมการประชุม 

นางสาววนัดี กญุชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่
ได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองจ านวน 22 ราย และมอบ
ฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ านวน 58 ราย รวมทัง้สิน้ 80 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 358,916,199 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 
64.09 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 และได้
แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมก ารก าหนด
คา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้ 12 ทา่น เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้10 ทา่น คือ 

1. นางสาววนัดี กญุชรยาคง ประธานกรรมการ/กรรมการก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

2. นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
4. ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. นายประสทิธ์ิ อุน่วรวงศ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
6. นายสมศกัดิ์ กญุชรยาคง  กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบตัิการ 
7. นายเควิน จีราด พาแนล   กรรมการ/กรรมการบริหาร 
8. นายธมภน ศภุจนัทร์ประภา  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การลงทนุ 
9. นายพรชยั พรนิวฒัน์ชยั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่เทคนิค 
10. นายชยัวฒัน์ ตัง้สวุรรณพานิช รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (รักษาการ) 

และไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้2 ทา่น คือ 

1. นายชาญชยั กลุถาวรากร กรรมการ/กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายจิราคม ปทมุานนท์  กรรมการ 
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 และได้แนะน าตัวแทนจากบริษัท หลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ  
บริษัทฯ อนัได้แก่ คณุวิชา โตมานะ และคณุนาลวินั ชินะผา ซึง่มาเข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 
 
 ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม ประธานฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บตัรลงคะแนนเสียง ทัง้นีม้ี
วาระลงคะแนนเสียงทัง้สิน้ 6 วาระ จากทัง้หมด 9 วาระ บตัรลงคะแนนได้แยกเป็นบตัรละวาระ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการจะ
แยกเป็นบตัรๆ ตามกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ และขอความร่วมมือเก่ียวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดย  ประธานฯ จะถามในที่
ประชมุวา่ “ถ้าไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้
ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการจะมีการเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทัง้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)” และจะมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินเก็บบตัรลงคะแนน และน ามามอบให้คณะกรรมการตรวจนบัคะแนน อนัประกอบด้วย 

1. กรรมการอิสระ ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพนัธุ์ 
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คณุธญัธิตา  ธรรมิสกลุ และ 
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คณุยพุา นกอยู่ 

           คณะกรรมการตรวจนบัคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งที่ประชมุทราบโดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
เทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง 
 

ประธานฯ จึงเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2554 
 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 6 กนัยายน 2554 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฎวา่ไมม่ีค าถาม ประธานฯ จึงกลา่วสรุป

เป็นมติ ดงันี ้
 

มติ ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2554 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

ประธานฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา ให้ที่ประชมุรับทราบ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฎวา่ไมม่ีค าถาม ประธานฯ จึงกลา่วสรุป
เป็นมติ ดงันี ้

 
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่
เสนอ 

 
  ในระหวา่งการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 6 ราย ถือหุ้นรวม 57,100 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือ
หุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 28 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ านวน 58 ราย รวมทัง้สิน้ 86 ราย คิดเป็น
จ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 358,973,299 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 64.10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยัวฒน์ ตัง้สุวรรณพานิช น าเสนอรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา 
จากนัน้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2554 ของบริษัทฯ ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  

 
นายภมูิรพี อนนัทสงิห์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี ้
- จากแหลง่ที่มาของเงินทนุของโรงไฟฟ้าแหง่ที่ 10-16 พบวา่บริษัทฯ ได้รับเงินจากหุ้นสามญัเพิ่มทนุหลงัจาก

หักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องแล้วเป็นจ านวนถึง 1,233.937 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนรวมส าหรับ
โรงไฟฟ้าพบว่ามีมูลค่าประมาณ 3,790 ล้านบาท ขณะที่ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยทัง้หมดอยู่ที่ 
947.50 ล้านบาท อยากทราบว่าทางบริษัทฯ ได้หาแหล่งเงินทุนอื่นส ารอง และมีมาตรการอื่นรองรับไว้
หรือไม ่หากไมส่ามารถกู้ เงินจากสถาบนัการเงินได้ 

- อยากทราบความคืบหน้าของการกู้ เงินว่าหากประสบความส าเร็จทางบริษัทฯ จะมี D/E Ratio ประมาณ
เทา่ไร 

 
ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- แหล่งเงินทุนนัน้เป็นเร่ืองส าคญัมากของการพฒันาโครงการล่าฟาร์ม จ านวน 34 แห่งของบริษัทฯ ซึ่ง

ต้องการระดมทนุมากในครัง้แรก เป็นลกัษณะ Capital Intensive ซึ่งหลงัจากลงทนุพฒันาโครงการแล้ว 
จะมีเพียงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษาประมวลผล (Operation Maintenance & 
Monitoring) ซึง่เป็นเหตผุลหลกัล าคญัที่บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ จ ากดั (“SPC”) ต้องเข้าควบรวมกิจการกบั
บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai ทัง้นีเ้นื่องจากการพฒันา
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โครงการโซลา่ฟาร์ม มีข้อจ ากดัเร่ืองเวลาในสญัญาซือ้ขายไฟของการไฟฟ้า และเพื่อให้ธุรกิจโซลา่ฟาร์ม
เป็นของคนไทย หลงัจากความส าเร็จของการควบรวมท าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน  500 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500 ล้านหุ้น ต่อมาเพิ่มทนุเป็น 840 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 60 ล้านหุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธิ (“Warrant”) ในจ านวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งได้ทัง้ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นใหม่  รวม 280 ล้านหน่วย โดยก าหนดระยะเวลาใช้
สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญั 3 ปี ในราคา 1 บาท จากการจ าหน่ายหุ้นเพิ่มทนุท าให้บริษัทฯ ระดมทนุได้กว่า 
1,233 ล้านบาท และได้น าเงินจ านวนดงักลา่ว เพื่อไปท าการลงทนุพฒันาโครงการโซลา่ฟาร์มในโครงการ
ที่ 10-16 และช าระคืนหนีเ้งินกู้คืนแก่ธนาคาร ส าหรับการระดมทนุเพื่อพฒันาโครงการท่ีเหลอื 18 โครงการ 
บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาเลอืกใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม  และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น
มากที่สดุ ซึง่คาดวา่จะสามารถก าหนดวิธีการได้ภายใน 60 วนั นบัจากวนัประชมุนี ้

- ส าหรับ D/E Ratio ตามงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 อยู่ที่ประมาณ 2.6 เท่า สว่นใน
อนาคตบริษัทฯ จ าเป็นต้องควบคุม D/E Ratio ให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบตอ่การกู้ เงินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 

 
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้ 
 
  ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
  หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจาก
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้
 

เห็นด้วย จ านวน  358,973,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  - ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 
ประธานฯ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่  31 
ธนัวาคม 2554 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เข้าท าการควบรวมกิจการกบับริษัท โซลา่ เพาเวอร์ จ ากัด 
แล้วเสร็จ เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในด้านการพฒันาโครงการโซลา่ฟาร์มจ านวน 34 แห่งให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2556 บริษัทฯ ต้องระดมเงินทนุเป็นจ านวนมาก เพื่อการพฒันาโครงการโซลา่ฟาร์ม ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ อีกทัง้งบ
การเงินรวมประจ าปี 2554 ไมป่รากฏผลก าไร จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงด
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนท่ีจดัให้ 
 
  ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
  หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจาก
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

 
เห็นด้วย จ านวน  358,973,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  - ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 
ประธานฯ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
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มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2554 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท
ฯ ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของทกุปี ซึง่ในปี 2555 มีกรรมการท่ี
ครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก่ นายชาญชัย กุลถาวรากร นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ์ และดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา 
(รายละเอียดปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 3) ทัง้นีม้ีผู้ที่เป็นกรรมการอิสระด้วย 1 คน คณะกรรมการจึงได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการ 3 
คน ท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  

 
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ เพื่อ
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
  ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
  หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจาก
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้
 
1. นายชาญชยั กลุถาวรากร  
 

เห็นด้วย จ านวน  358,973,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  - ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
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ประธานฯ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้แต่งตัง้ นายชาญชยั กุลถาวรากร กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 
2. นายประสทิธ์ิ อุน่วรวงศ์ 
 

เห็นด้วย จ านวน  358,973,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  - ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิให้แต่งตัง้ นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ์ กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 
3. ดร. อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา 
 

เห็นด้วย จ านวน  358,973,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  - ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้แต่งตัง้ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2555 

 
   ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2555 ดงันี ้

 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

- เบีย้กรรมการรายเดือน (อตัราใหม)่ 
ประธานกรรมการ เดือนละ 35,000 บาท (เฉพาะบคุคลที่ไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัท) 
กรรมการ เดือนละ 20,000 บาท (เฉพาะบคุคลที่ไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัท) 

- เบีย้กรรมการรายเดือน (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการ เดือนละ 25,000 บาท (เฉพาะบคุคลท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัท) 
กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท (เฉพาะบคุคลที่ไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัท) 

- เบีย้ประชมุ (อตัราใหม)่ 
ประธานกรรมการ ครัง้ละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ) 
กรรมการ ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ)  

- เบีย้ประชมุ (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการ ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ) 
กรรมการ ครัง้ละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ)  

 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- เบีย้กรรมการรายเดือน (อตัราใหม)่ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 35,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท 

- เบีย้กรรมการรายเดือน (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 
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- เบีย้ประชมุ (อตัราใหม)่ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ) 
กรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ)  

- เบีย้ประชมุ (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ) 
กรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ)  

 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

- เบีย้ประชมุ (อตัราใหม)่ 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ) 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ)  

- เบีย้ประชมุ (อตัราเดมิ) 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ข้าประชมุ) 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชมุ) 

 
เงนิโบนัสคณะกรรมการ (อัตราเดียวกันกับปี 2554) 
- เห็นควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นเงินโบนสัสะท้อนและเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ หรือก าไร

สทุธิของบริษัทฯ แตไ่มเ่กินร้อยละ 2 ของก าไรสทุธิประจ าปี  
- จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
- จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท ส าหรับกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
- จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 800,000 บาท ส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  

 
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2555 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีจดัให้ 
 
  ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
  หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจาก
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้
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เห็นด้วย จ านวน  358,973,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  - ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2555 ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2555 
 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนผู้สอบบญัชีจากเดิมบริษัท เอส เค แอค
เคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด (“SK”) เป็นบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) เนื่องจากในปัจจุบัน  
บริษัทฯ มีการขยายการลงทนุในด้านการพฒันาโครงการโซลา่ฟาร์ม ซึง่มีกองทนุและนกัลงทนุจากตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก เข้า
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายโอกาสทางธุรกิจไปยงัต่างประเทศในอนาคต จึงเห็นสมควรเปลี่ยนผู้ สอบ
บญัชีเป็น PwC เพื่อยกระดบับญัชีของบริษัทฯ เข้าสูม่าตรฐานสากล โดยได้ท าการเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีตามรายละเอียดดงันี ้

 
NO. Company SK  PwC Diff % 
        (SK - PwC) (Diff ) 

1 SPCG Plc. (SPCG) + Conso            490,000.00          710,000.00       (220,000.00) -45% 
   Audit fee + Eng = 430,000 + 60,000      

2 
Solar Power Co., Ltd. (SPC) + 
Conso 

            
385,000.00  

            
870,000.00  (485,000.00) -126% 

3 Steel & Solar Roof Co., Ltd. (SSR) 
            

410,000.00  
            

870,000.00  (460,000.00) -112% 

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

  
Sub total of 

SPCG&SPC&SSR&SPE 
             

1,291,000.00  
            

2,560,000.00  (1,269,000.00) -98% 
 
 



 
 

หน้า 18/135 

 

NO. Company SK  PwC Diff % 
        (SK - PwC) (Diff ) 

5 COD project (5 Projects)            525,000.00            720,000.00  (195,000.00) -37% 
     @ 61,000 Baht   @ 144,000 Baht      
6 Under construction project  

(4 Projects)     312,000.00      576,000.00  (264,000.00) -85% 
     @ 61,000 Baht   @ 144,000 Baht      

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

       @ 180,000 Baht      
7 Non activate (25 Projects)       125,000.00         750,000.00  (625,000.00) -500% 
     @ 6,000 Baht   @ 30,000 Baht      

  Sub total of solar farm 
                
962,000.00  

            
2,766,000.00  (1,804,000.00) -188% 

  Total amount 
             
2,253,000.00  

            
5,326,000.00  (3,073,000.00) -132% 

      
แม้ว่าค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของ PwC จะสูงกว่า SK มาก แต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ น 

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้  บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้นางอณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3257 นางสาว
สกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4906 นายไพบลู ตนักูล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4298 เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2555 พร้อมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 5,326,000 บาท ทัง้นีผู้้สอบบญัชี
ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ  บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อย่างใด ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  

 
  เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2555 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ี
จดัให้ 
  ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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  หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจาก
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

 
เห็นด้วย จ านวน  358,973,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  - ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง     
 

ประธานฯ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 และก าหนด
คา่ตอบแทนตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการประเภท

ที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน  และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 
 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ จะลงทนุผ่านบริษัทโซลา่ เพาเวอร์ จ ากดั (“SPC”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยน าเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
12/2554 เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2554 และจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวนัที่ 6 กันยายน 2554) แหลง่เงินกู้
จากสถาบนัการเงิน และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆ ไปให้เงินกู้หรือเพิ่มทนุแก่ SPC เพื่อลงทนุเพิ่มเติมในบริษัทยอ่ยของตนเองจ านวน 3 
บริษัท ได้แก่ บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ากดั (“SPKK5”) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 9) จ ากดั (“SPKR9”) และบริษัท  
โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ากัด (“SPKK8”) โดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมูลค่ารวมจ านวน 475,000,000 บาท ซึ่งมีมลูค่า
โครงการละประมาณ 630,000,000 บาท ส าหรับ SPKK5 และ SPKK8 และมลูค่าโครงการประมาณ 640,000,000 บาท ส าหรับ 
SPKR9 มลูค่ารวมไม่เกิน 1,900,000,000 บาท โดยในการลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัทข้างต้นมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ 
SPKK5 และ SPKR9 มีเงินทนุในการพฒันาโครงการโซลา่ฟาร์ม และ SPKK8 มีเงินทนุในการซือ้ที่ดินและพฒันาโครงการโซล่า
ฟาร์มบนที่ดินดงักลา่ว 
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อนึ่ง ในการลงทุนส่วนของ SPKK5 และ SPKR9 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 
กมุภาพนัธ์ 2555 ได้มีมติอนมุตัิให้ SPC ลงทนุใน SPKK5 จ านวน 39,350,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียน 
และลงทนุใน SPKR9 จ านวน 56,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของทนุจดทะเบียน ดงันัน้ การลงทนุของ SPC ในคราว
นีจ้ึงเป็นการลงทนุเพิ่มเติมในสว่นท่ีเหลอืใน SPKK5 จ านวน 118,150,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของทนุจดทะเบียนและ
ลงทนุใน SPKR9 จ านวน 104,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของทนุจดทะเบียน สว่น SPKK8 จะเป็นการลงทนุร้อยละ 
100.00 ของทนุจดทะเบียน จ านวน 157,000,000 บาท (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

 
ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิ

ให้บริษัทฯ ลงทนุผา่น SPC ในบริษัทยอ่ยจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 5) จ ากดั (“SPKR5”) บริษัท โซลา่ 
เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ากดั (“SPKK3”) และบริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ากดั (“SPKK4”) โดยการเข้าซือ้ทรัพย์สิน
ส าหรับการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม ซึ่งมีมูลค่าโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 
1,890,000,000 บาท และการเข้าซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาเป็นคลงัสินค้า (Warehouse) ส าหรับเก็บวสัดอุปุกรณ์ของ SPC จ านวน 2 
แปลง เป็นเงินทัง้สิน้ 17,326,500 บาท และรายการซือ้พืน้ที่ชัน้ 13 อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ รวมเป็นเงิน 18,300,000 บาท เพื่อ
เตรียมการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีขนาดของรายการเทา่กบัร้อยละ 45.39 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏอยูใ่นงบ
การเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554  ซึง่เป็นรายการท่ีบริษัทฯ สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านการประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แต่ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัรายการดงักลา่วตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขออนมุตัิการลงทนุใน SPKR5 SPKK3 และ SPKK4 แยกจากการขออนมุตัิการลงทนุใน 

SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 เนื่องจาก 3 โครงการแรกจ าเป็นต้องซือ้ที่ดิน สัง่ซือ้แผงพลงังานแสงอาทิตย์ ตลอดจนอปุกรณ์ต่างๆ 
ซึง่ต้องด าเนินการโดยเร่งดว่น อีกทัง้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขออนมุตัิการลงทนุใน SPKK5 และ SPKR9 บางสว่น เนื่องจาก 2 
โครงการนีจ้ าเป็นต้องซือ้ที่ดินเข้ามาก่อนตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ได้ท าไว้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งเตรียมไว้ส าหรับการก่อสร้าง
โครงการโซลา่ฟาร์มในอนาคต 

 
อยา่งไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการตามหลกัการก ากบัการดแูลกิจการท่ีดี ทางคณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นควรให้น ารายละเอียดเก่ียวกบัการลงทนุในโครงการ SPKR5 SPKK3 และ SPKK4 น าเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อผู้ ถือหุ้นควบคู่ไป
กบัการขออนมุตัิการลงทนุในโครงการ SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 

 
ในการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น เมื่อนบัรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกิดขึน้ใน

ระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีมลูค่ารายการรวมไม่เกิน 3,825,626,500 บาท และเมื่อค านวณ
มลูค่าของการเข้าท ารายการตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นีเ้มื่อเทียบกบัสินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีค่าเท่ากบั 5,201,199,556.10 บาท จึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 73.55 ของ
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ดงักลา่ว ภายใต้เกณฑ์มลูค่ารวม
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ของสิง่ตอบแทน ซึง่ค านวณมลูคา่ของรายการได้มลูค่าสงูสดุ ซึ่งเป็นการเข้าท ารายการประเภทที่ 1 กลา่วคือ เป็นรายการระหว่าง
บริษัทจดทะเบียนกบับริษัทย่อย ที่มีมลูค่ารายการเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100  ของสินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป”)  

 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการเข้าท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4) และเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ

บริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณาของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป (โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว ในสิง่ที่สง่มาด้วย 5) 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  

 
ประธานฯ แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามมาสอบถามดงันี ้

- บริษัทฯ มีรายได้ประมาณเทา่ไร มีหนีส้นิประมาณเท่าไร เปิดด าเนินงานแล้วก่ีโครงการ  
 
ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ตวัอย่างเช่นโครงการโคราช 1 ซึ่งด าเนินงานมาแล้ว 2 ปี เฉลี่ยค่าพลงังานจากเดิมที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณ 8.45 ล้านหนว่ยตอ่ปี มีผลประกอบการประมาณ 9.45 ล้านหนว่ยตอ่ปี เพิ่มขึน้จากเดิม ประมาณ 
10% ของค่าไฟฟ้า ซึ่งที่ปรึกษาเทคนิคได้ประมาณการไว้ มีรายได้จากโครงการที่ 1 เฉลี่ยประมาณ  100 
ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทัง้สิน้ประมาณ 10-15% หรือมี EBITDA ประมาณ 85% นอกจากนัน้
เป็นคา่เสือ่มราคา โดยมีก าไรสทุธิเฉลีย่ก็ประมาณ 40-50% ตอ่ปี จากงบก าไรขาดทนุ 2 ปีส าหรับโครงการ
ที่ 1 การมีหนีส้ินจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ เนื่องจากโครงการที่ 1 เป็นโครงการแรก D/E 
Ratio อยู่ที่ 60:40 จากโครงการที่ 1 เงินลงทนุทัง้หมด 700 ล้านบาท แบ่งเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้น 280 ล้าน
บาท และสว่นของเงินกู้  420 ล้านบาท หลงัจากผลประกอบการ 6 เดือนประสบความส าเร็จ บริษัทฯ เร่ิม
พฒันาโครงการที่ 2  และโครงการที่ 3 ต้นทนุลดลงจาก 700 ล้านบาท เหลือประมาณ 600-650 ล้านบาท 
ดงันัน้ ธนาคารมีความเช่ือมัน่มากขึน้ สดัสว่นการลงทนุ D/E Ratio อยู่ที่ 70:30 จากโครงการที่ 2-6 สว่น
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โครงการที่ 7-9 มี D/E Ratio อยู่ที่ 75:25 ขณะนีบ้ริษัทฯ จ าหน่ายไฟฟ้าแล้ว 7 โครงการ คาดว่าจะขาย
ไฟฟ้าอีก 2 โครงการภายในไตรมาสที่ 2 และอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างโครงการที่ 10-16 ซึ่งคาดว่าจะขาย
ไฟได้ภายในไตรมาสที่ 3 

 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนที่จดัให้ 

 
ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมวา่ ตามข้อบงัคบับริษัทฯ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนด าเนินการตรวจนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการ
นบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้
 

เห็นด้วย จ านวน  358,973,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

งดออกเสยีง  จ านวน  - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  - ข อ ง จ า น ว น เ สี ย ง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่

ประธานฯ เสนอทกุประการ 
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วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด 
 

นายภมูิรพี อนนัทสงิห์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี ้
- ข้อที่ 1. ณ ปัจจุบนัสญัญาในส่วนรายได้จากการเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าหรือ “Adder” ยงัคงมีอายสุญัญา

คงเหลอืก่ีปี และจะสามารถตอ่อายใุนสว่นของสญัญาดงักลา่วได้หรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาคืนทนุของแต่
ละโครงการอยู่ในช่วง 6-7 ปี และรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าไปยงั กฟภ. สญัญาดงักลา่วมีการต่ออายุ
โดยอตัโนมตัิ อยากทราบว่า ตวัสญัญาดงักลา่วมีการก าหนดจ านวนครัง้ในการต่ออายหุรือไม่ และในช่วง
ตอ่สญัญานีท้างบริษัทฯ สามารถปรับราคาหรือแก้ไขสญัญาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้หรือไม่ 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- สญัญาซือ้ขายไฟท่ีบริษัทฯ มีกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุสว่นเพิ่มการรับซือ้อตัรา

ค่าไฟ หรือที่เรียกว่า Adder 8 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากเป็นการท าสญัญาโครงการในช่วงแรก 
Adder คือ ส่วนเพิ่ม บวกด้วย Tariff ที่เราได้จากการที่การไฟฟ้าได้จ่ายอตัราในสว่นที่ขายไฟช่วงที่ peak 
และ off peak ด้วย แล้วก็มีอีกตวัคือ FT เพราะฉะนัน้เราจะมีรายได้ 3 ตวั ได้แก่ 
1) รายได้จาก adder ตอ่หนว่ยไฟฟ้า คือ 8 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี  
2) ถ้าเราขายไฟในช่วง peak (9.00 น. – 22.00 น.) จะได้รับในอตัราที่เป็น peak rate คืออตัราสงูสดุใน

วนันีอ้ยู่ที่ประมาณ 3.85 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า ถ้าเราขายไฟอยู่ในช่วง off peak (22.00 น. – 9.00 น.) 
จะได้รับในอตัราที่เป็น off peak คือ 2 บาทกว่าๆ เพราะฉะนัน้จะได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ ช่วง peak 
หรือ off peak  

3) FT ได้แก่ค่าผนัแปรของเชือ้เพลิง เพราะฉะนัน้จะได้จาก FT ด้วย โดยจะได้ทุกหน่วยไฟฟ้าที่ผลิต
จ าหนา่ยได้ 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเป็นลกัษณะสญัญาแบบ Open-End คือ ไมม่ีระยะเวลา

สิน้สดุ คือถ้าผู้ประกอบการหรือคู่สญัญา มีความประสงค์จะขายไฟฟ้าไปเร่ือยๆ ภายหลงั 10 ปี ไม่มี 
Adder บริษัทฯ จะยงัคงได้รับค่าไฟปกติ คือ ค่าไฟฐานปกติ ได้แก่ ค่าไฟในช่วง peak หรือช่วง off peak 
บวกคา่ FT ไปเร่ือยๆ เพราะฉะนัน้ในช่วงของการเป็นลกูหนีธ้นาคาร และการคืนทนุทัง้หมดของโครงการก็
อยูใ่นช่วงไมเ่กิน 10 ปี และรายได้อีกสว่นหนึง่ซึง่ยงัไมไ่ด้มานบัรวม ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่าย Carbon 
Credit ภายใต้โครงการกลไกการพฒันาโครงการที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 
ของโครงการ โดยคาดว่าจะพฒันาเสร็จภายในสิน้ปี ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มจากการขาย CDM ในทกุ
โครงการ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ก าหนดวิธีการ
ค านวณมาตรฐาน โดยหนึ่งโซลา่ฟาร์มของโครงการก็จะได้ประมาณ 5,000 CERs (Certified Emission 
Reductions) ซึ่งสามารถไปจ าหน่ายในช่วงเวลาประมาณ 7-21 ปี ทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัทฯ ได้แก่ 
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ที่ดินของทุกโครงการเป็นทรัพย์สินโดยตรงของแต่ละโครงการ เพราะฉะนัน้ถ้าพฒันาครบ 34 โครงการ 
บริษัทฯ จะมีที่ดินรวมประมาณ 4,000 – 5,000 ไร่ ซึง่คาดวา่จะมีมลูคา่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

นายภมูิรพี อนนัทสงิห์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี ้
- ค าถามอีกข้อนงึเก่ียวกบังบการเงิน จากงบการเงินในหน้าที่ 82 ในเอกสารประกอบอยากทราบว่าเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราสงูที่เพิ่มขึน้จากในปี 2553 ถึงร้อยละ 25.08 ซึ่งถือว่าสงูมากอยาก
ทราบวา่บริษัทมีแผนในการจ่ายคืนหนีด้งักลา่วอยา่งไร  

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ในสว่นของเอกสารที่หน้า 82 ขอนญุาติชีแ้จงหลกัการ ในขณะที่คณุชยัวฒัน์ดรูายละเอียด คือการเข้าท า

สญัญากู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อสนบัสนุนการพฒันาโครงการโซลา่ฟาร์มในแต่ละแห่ง โครงการแรกต้อง
บอกวา่ธนาคารไมม่ัน่ใจ ให้กู้ น้อยในระยะสัน้ ประมาณไมเ่กิน 7-8 ปี แตพ่อโครงการท่ี 2-3 ทางธนาคารก็มี
ความมัน่ใจมากขึน้ ก็มีช่วงตัง้แต่ 10-12 ปี ส าหรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย แต่ถ้าเป็นของ IFC มี
ระยะยาวตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง IFC ยงัให้เงินกู้ยืมแก่โครงการท่ีพฒันาพลงังานสะอาด และ
ก็สร้างงานให้กับท้องถ่ิน และช่วยพฒันาเศรษฐกิจในภมูิภาคอย่างลกัษณะแบบโครงการโซล่าฟาร์มของ
บริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า Clean Technology Fund โครงการที่ 4-5 ที่ทดลองน ามาใช้ปริมาณเงินกู้ ในสว่นของ 
CTF จาก IFC ก็ประมาณ 60,000,000 บาทตอ่โครงการ แล้วก็มีอตัราดอกเบีย้คอ่นข้างถกูคือประมาณ 2% 
และช่วงเวลา Payback 10-12 ปี การได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศในเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยนระวงัเป็นพิเศษ จะแปลงเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตเพราะ
เนื่องจากว่าความชดัเจนของเราคือรายได้ที่เราเห็นเราก็ต้องการควบคมุค่าใช้จ่ายให้คงที่แล้วก็น้อยที่สดุ
เทา่ที่จะเป็นได้ 

คณุชยัวฒัน์ ตัง้สวุรรณพานชิ ชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี ้
- ในส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่เป็นเงินกู้ ของสถาบันการเงินมันสญัญากับทางธนาคารหลงัจากที่เราปิด 

project แต่ละ project ที่เป็นโรงไฟฟ้าแต่ละโรง เราใช้เป็น project finance พอปิด project ก็จะเปลี่ยน
จาก project finance เป็นเงินกู้ ระยะยาวและก็เป็นเง่ือนไขของทางธนาคารซึง่ประมาณ 7 ปี ก็จะหมด คาด
วา่ประมาณ 10 ปี ตาม Time rate ก็จะ turnover 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- โรงไฟฟ้าโครงการท่ี 1-9 ที่บอกวา่กระแสไฟฟ้าที่ผลติได้จริงต ่ากว่าที่การไฟฟ้ารับซือ้ที่ 5.88 เมกกะวตัต์ ไม่

ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร การที่โครงการหลงัๆ จะที่ติดตัง้มากขึน้จะท าให้สามารถขายไฟฟ้าได้ถึง 
5.88 เมกกะวตัต์หรือไม ่

 
 



 
 

หน้า 25/135 

 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- SPCG เป็นผู้พฒันาโครงการโซล่าฟาร์มในรูปแบบเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย และในประชาคม

อาเซียน เพราะฉะนัน้สญัญาที่มีกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในการขายไฟ ระบไุว้ 5.88 เมกกะวตัต์ นัน้เป็น
ก าลงัผลติจ าหนา่ย และจากผลประกอบการของโครงการที่ 1-6 ที่ผ่านมาบริษัทฯ พบว่าสามารถเพิ่มก าลงั
การผลติติดตัง้จาก 6.123 เมกกะวตัต์ เป็น 7.47 เมกกะวตัต์ เพื่อจ าหนา่ยไปให้แก่การไฟฟ้าได้ตามสญัญา 
โดยใช้งบลงทนุเทา่เดิม ซึง่สง่ผลให้มีรายได้เพิ่มขึน้อีก 20% 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- ถ้าเกิดวา่ท าแบบนีแ้ล้วก็จะสามารถขายไฟฟ้าได้ 5.88 เมกกะวตัต์ ตอ่โรง ทัง้ 34 โรง 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ตามที่ได้ชีแ้จงไปแล้วว่าโครงการที่ 1-9 ได้ติดตัง้เรียบร้อยแล้วที่ประมาณ 6.123 เมกกะวตัต์ แต่ตัง้แต่

โครงการท่ี 10 ขึน้ไป บริษัทฯ จะ maximize ก าลงัการผลติจ าหนา่ยให้เป็น 7.47 เมกกะวตัต์ เพื่อเพิ่มรายได้
อีกประมาณ 20% ในต้นทนุการพฒันาเทา่เดิม 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- จะได้มากขึน้ แตก็่ไมเ่กิน 5.88 เมกกะวตัต์ 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ถกูต้องคะ่ 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- เพราะฉะนัน้โครงการท่ี 1-9 ก็จะไมไ่ด้เพิ่มก าลงัการผลติใช่หรือไม ่

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ไมส่ามารถท าได้ เนื่องจากการออกแบบทางวิศวกรรมได้ก าหนดตามที่ดินที่ได้จดัซือ้ และก่อสร้างไว้แล้ว 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- จะขายโรงหลงัๆ ให้มากกวา่เผ่ือที่จะมาชดเชยโรง 1-9 ไมไ่ด้ แตล่ะโรง maximize ก็คือ 5.88 เมกกะวตัต์ 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ถกูต้องคะ่ 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- ทัง้นีก็้โยงมาวา่อยา่งนัน้ IRR ของโครงการท่ี 1-7 ที่ด าเนินการแล้ว หรือโครงการท่ี 1-9 ก็คงจะไมไ่ด้ตามที่

เคยค านวณไว้หรือไม ่
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ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ได้ตามเดิมที่ค านวณไว้ คือ IRR โครงการท่ี 1-9 ต ่ากวา่ 20% แตโ่ครงการท่ี 10 เป็นต้นไปจะมากกวา่ 20% 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- เห็นใน IFA report แค ่11% หรือ 12%  

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ตอนเร่ิมพฒันาโครงการคือการค านวณ Financial model ประกอบการกู้ เงินจะใช้ค่าพลงังานที่ไม่ใช่ 8.4 

ล้านหนว่ยตอ่ปี ตามข้อมลูจากที่ปรึกษาทางเทคนิคให้ตวัเลขการผลิตไฟโดยใช้ก าลงัการผลิตติดตัง้ได้จาก 
6.1 เมกกะวตัต์ แต่จากผลประกอบการจริงผลิตได้ประมาณ 9.5 ล้านหน่วยต่อปี  ซึ่งมากกว่าประมาณ 
10% แต่ธนาคารต้องใช้ตวัเลขตามการค านวณของที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อป้องกนัความเสี่ยงในการให้
เงินกู้  

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- แตจ่ากโรงที่ด าเนินการแล้วคดิวา่จะอยูป่ระมาณ 20% หรือไม ่

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- จากโครงการที่ 1-9 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่จากโครงการที่ 10 เป็นต้นไปคาดว่าจะรับรู้รายได้

รายได้สูงขึน้ เนื่องจากก าลงัการผลิตติดตัง้มากขึน้ ส่งผลให้การก าลงัผลิตจ าหน่ายสงูขึน้ในต้นทุนการ
พฒันาโครงการท่ีเทา่เดิม 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- ส าหรับโรงที่ 17 – 34 เข้าใจวา่ก็จะต้องมีการหาทนุมาเพิ่มเพื่อท่ีจะสร้าง และคิดวา่จะสร้างภายใน 1-2 ปี 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- ปลายปีนีอ้ีก 9 โครงการ และต้นปีอีก 9 โครงการ รวมเป็น 34 โครงการ แล้วเสร็จภายในปี 2556 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- ทางบริษัทฯ มีแนวทางยงัไงที่จะหาทนุมาเพื่อก่อสร้างโครงการท่ี 17 – 34  

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- เนื่องจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเคร่ืองมือทางการเงินให้พิจารณาหลายรูปแบบ ปัจจุบนัอยู่

ระหวา่งพิจารณารูปแบบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นให้มากที่สดุ โดยที่หลกีเลี่ยงผล Dilution หรือให้น้อย
ที่สดุ เช่น การจัดท ากองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure Fund) ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของที่ปรึกษาทางการเงินวา่วิธีใดที่เป็นประโยชน์สงูสดุ โดยคาดวา่จะมีข้อสรุป ออกมาในช่วง 1-2 
เดือนนี ้
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นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- อาจจะไมต้่องเพิ่มทนุใช่ไหมครับ 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- จะพยายามท าวิถีทางทุกวิถีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมให้มากที่สดุ เพราะฉะนัน้คงจะหลีกเลี่ยงการ

พิจารณาในเร่ืองของการเพิ่มทนุ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ก็ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินน าเสนอวิธีการตอ่บริษัทฯ ก่อน 

นายบรรลอื ฉนัทาดิสยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- ทางบริษัทฯ ต้องการจะถือหุ้นถึง 100% ในโครงการท่ี 17-34 หรือไม ่

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
- การท่ีบริษัทฯ จะเข้าท าการถือหุ้น 100% นัน่เป็นสิง่ที่ดีที่สดุ คือ จะสง่ผลให้รับรู้รายได้เต็มๆ แต่ทัง้นี ้ขึน้อยู่

กบัวิธีการระดมทนุ โดยเคร่ืองมือจากตลาดทนุ หรือที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้มีไว้ให้พิจารณาเลือกด้วยเป็น
ส าคญั พร้อมทัง้ระยะเวลาที่เหลอืด้วย ซึง่บริษัทฯ จะพยายามเพื่อท่ีจะรักษาประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

 
 ไมม่ีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุ เวลา 11.30 น. 
 
 
 
              (นางสาววนัดี กญุชรยาคง) 
                 ประธานท่ีประชมุ 
(นางสาวรัติมา  งามสงา่) 
   เลขานกุารท่ีประชมุ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

สารสนเทศที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดย 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

บัญชี 2 
 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ SPCG”) เมื่อวนัท่ี 20 มิถนุายน 2555 ได้
มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทดงัตอ่ไปนีค้ือ  

1. บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั (“SPA”) จากผู้ ถือหุ้นของ SPA จ านวน 6,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SPA คิดเป็นราคาซือ้หุ้นสามญั SPA ทัง้สิน้ 94,800,000 บาท 
ทัง้นี ้SPA เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทยอ่ย 2 บริษัทคือ  

1.1 ถือหุ้นอยูร้่อยละ 75 ในบริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นเจ้าของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
ขนาดก าลงัผลติขาย 3 MW และมีสว่นเพิ่มคา่ไฟฟ้า (Adder) 8 บาทตอ่หนว่ย (บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี 

1.2.ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.98 ในบริษัท ทิพยนารายณ์ จ ากดั ซึ่งเป็นเจ้าของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
ขนาดก าลงัผลติขาย 3 MW และมีสว่นเพิ่มคา่ไฟฟ้า (Adder) 8 บาทตอ่หนว่ย (บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี 

นอกจากนีท้ี่ประชุมยงัพิจารณาอนมุตัิการลงทนุพฒันาโครงการโซลา่ฟาร์มในบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่งของ SPA ดงักลา่ว
ข้างต้น โดยมีขนาดก าลงัผลิตติดตัง้โครงการละ 3.73 MW มีมลูค่าโครงการละประมาณ 300,000,000 บาท รวมมลูค่าโครงการ
ทัง้สิน้ 600,000,000 บาท 
 2. บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ TSF จากผู้ ถือหุ้นของ TSF จ านวน 14,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิด
เป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ TSF คิดเป็นราคาซือ้หุ้นสามญั TSF ทัง้สิน้ 7,000,000 บาท ซึ่ง TSF 
เป็นผู้น าในธุรกิจ โซลา่รูฟ การเข้าซือ้หุ้นของ TSF ในครัง้นี ้จะท าให้ บริษัทฯ มีศกัยภาพในการท าธุรกิจโซลา่รูฟมากขึน้  

ทัง้นี ้ราคาเสนอซือ้หุ้ นของ SPA และ TSF รวมเท่ากับ 101,800,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะน ากระแสเงินสดจากการ
ด าเนินการของบริษัทฯ และ/หรือ จากแหลง่เงินกู้ของสถาบนัการเงิน และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆ มาช าระคา่ซือ้หุ้นดงักลา่ว  

การท ารายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) (ข) 
แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2555 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทโซลา่ เพาเวอร์ จ ากดั (“SPC”) 
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน น าเงินทนุท่ีได้รับจากการสนบัสนนุจากแหลง่เงินกู้ของสถาบนั
การเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆ ไปซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
ในบริษัทย่อยของตนเองจ านวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จ ากัด (“SPNK1”) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ 
(อุดรธานี 1) จ ากดั (“SPUD1”) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากัด (“SPKK7) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) จ ากัด 
(“SPBR3) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากัด (“SPNP2) และบริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ากัด (“SPKK6”) ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจพฒันาโซล่าฟาร์มเข้าซือ้ทรัพย์สินส าหรับการด าเนินธุรกิจพฒันาโซล่าฟาร์มจ านวน 6 โครงการมูลค่าโครงการละ
ประมาณ 630,000,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้หมดไมเ่กิน 3,780,000,000 บาท โดย SPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะน าเงิน
ดงักล่าวไปซือ้หุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัทเป็นมูลค่าประมาณ 157,500,000 บาทต่อบริษัท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 
945,000,000 บาท  
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ธุรกรรมดงักลา่วเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(“กฎการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) และเป็นรายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียนกบับริษัทยอ่ย ท่ีมีมลูค่ารายการเท่ากบัร้อยละ 100 ของ
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ หรือสงูกว่า อย่างไรก็ดี รายการดงักลา่วเป็นรายการที่มีมลูค่าต ่ากว่าร้อยละ 120 ของสินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ ตามเกณฑ์ผอ่นผนัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อีกทัง้เป็นการได้มาซึง่ธุรกิจอนัมีลกัษณะที่คล้ายคลงึกนัหรือเสริม
กนัและกันของบริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคญัของบริษัท รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัท และในอ านาจการควบคมุบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัท   
บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการประเภท 4 ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET”) 
ขอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6 และขออนมุตุิจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระตอ่การ
เข้าท ารายการ 

 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 16 

1.1 สารสนเทศที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) บัญชี 1 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2555 กรณีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากัด และ บริษัท 
ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จ ากัด  

1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ 
บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ของบริษัทฯ ซึ่ง
จะจดัขึน้ในวนัที่ 30 กรกฎาคม 2555 โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้า
ท ารายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสมัพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทฯ จะท าการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซท็ จ ากดั (“SPA”) และ บริษัท ไทยโซลาร์
ฟิวเจอร์ จ ากดั (“TSF”) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
2.1 หุ้นสามัญของ SPA  

SPA ถูกจัดตัง้ขึน้โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2555 มีทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท และช าระเต็มทนุจดทะเบียนแล้ว ณ ปัจจุบนั SPA ประกอบธุรกิจลงทนุ และพฒันาโซ
ลา่ฟาร์ม    
ตารางดังต่อไปนีแ้สดงสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของผู้ถอืหุ้น SPA 

                                                     

ปี 2555

สรุปงบดุล

สินทรัพย์ 99,709,669.00    

หนีส้ิน -                        
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 99,709,669.00    
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ทัง้นี ้SPA ยงัมิได้เร่ิมกิจการแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ SPA จึงยงัไมม่ีรายได้ ต้นทนุ หรือก าไรสทุธิแตอ่ยา่งใด 
ตารางต่อไปนีแ้สดงผู้ถอืหุ้นของ SPA  
1. ดร. อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา   ถืออยู ่8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
2. นายกฤษณ์ ชมุสาย ณ อยธุยา  ถืออยู ่1,999,999 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
3. นายบรรหาร วฒันเจิดศิริ  ถืออยู ่                  1 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ      0.0001 

SPA เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้ 
2.1.1 SPA ถือหุ้นอยูร้่อยละ 75 ในบริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ากดั (“AJ”) ซึง่ได้ถกูจดัตัง้ขึน้โดย ดร. 

อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2530 มีีทนุจดทะเบียน 75,000,000 บาท 
ปัจจุบนัช าระแล้ว เท่ากับ 19,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 750,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท  ณ 
ปัจจุบนั  AJ ประกอบธุรกิจลงทนุ และพฒันาโซลา่ฟาร์ม และเป็นเจ้าของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
กีับการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาดก าลงัผลติขาย 3 MW ตัง้อยูท่ี่ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยั
บาดาล จงัหวดัลพบรีุ และมีสว่นเพิ่มค่าไฟฟ้า (Adder) 8 บาทต่อหน่วย (บาทต่อกิโลวตัต์-
ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะต้องด าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในวนัที่ 30 มิถนุายน 
2556 ซึง่ ณ ปัจจบุนั AJ ได้มีการซือ้ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยงัมิได้ด าเนินการก่อสร้าง
โซลา่ฟาร์มแตอ่ยา่งใด  

 
ตารางดังต่อไปนีแ้สดงสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของผู้ถอืหุ้น 

            

ปี 2554 ปี 2554

สรุปงบดุล สรุปงบก ำไรขำดทุน

สินทรัพย์ 219,581.01         รายได้ 360,023.11       

หนีส้ิน 2,070,692.80      คา่ใช้จา่ย 393,115.54       
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,851,111.79-      ต้นทนุทางการเงิน 6,214.39            

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ -                      
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 39,306.82-         

 
 

ในปี 2554 งบดุลของ AJ มีสินทรัพย์ และหนีส้ินจ านวน 219,581.01 บาท และ 
2,070,692.80 บาทตามล าดบั โดยหนีส้ินดงักล่าวส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งเป็น
จ านวนที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค านึงถึ ง สญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคที่ AJ ถืออยูน่ัน้ ถือได้วา่มีมลูคา่สงูกวา่หนีส้นิดงักลา่วมาก 

 
ส าหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย ในงบก าไรขาดทุนปี 2554 นัน้ส่วนใหญเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร อย่างไรก็ดี ในปี 2555 และในอนาคต AJ จะด าเนินงานในสว่นของการลงทนุ และ
พฒันาโซลา่ฟาร์มเป็นสว่นใหญ่  
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   ตารางต่อไปนีแ้สดงผู้ถอืหุ้นของ AJ  
1. บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั  ถืออยู ่562,500 หุ้น   คิดเป็น 75.000% 
2. ดร. อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา   ถืออยู ่187,499 หุ้น   คิดเป็น  24.999% 
3. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทา่นอื่น  ถืออยู ่       1  หุ้น  คิดเป็น      0.001% 

  
2.1.2      SPA ถือหุ้นอยู ่99.999% ในบริษัท ทิพยนารายณ์ จ ากดั (“TPN”) ซึง่ได้ถกูจดัตัง้ขึน้โดย ดร. 

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 มีทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท 
ปัจจุบนัช าระแล้ว เท่ากับ 19,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 750,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท ณ 
ปัจจบุนั  TPN ประกอบธุรกิจลงทนุ และพฒันาโซลา่ฟาร์ม และเป็นเจ้าของสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาดก าลงัผลิตขาย 3 MW ตัง้อยู่ที่ ต าบลล านารายณ์ 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรีุ และมีสว่นเพิ่มค่าไฟฟ้า (Adder) 8 บาทต่อหน่วย (บาทต่อ
กิโลวตัต์-ชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะต้องด าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในวนัที่ 30 
มิถุนายน 2556 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทได้มีการซือ้ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมิได้
ด าเนินการก่อสร้างโซลา่ฟาร์มแตอ่ยา่งใด  

 
    ตารางดังต่อไปนีแ้สดงสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของผู้ถอืหุ้น 

                

ปี 2554 ปี 2554

สรุปงบดุล สรุปงบก ำไรขำดทุน

สินทรัพย์ 933,922.75         รายได้ -                      

หนีส้ิน 29,067.25            คา่ใช้จา่ย 11,267.25         
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 904,855.50         ต้นทนุทางการเงิน -                      

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ -                      
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 11,267.25-         

 
   

ตารางต่อไปนีแ้สดงผู้ถอืหุ้นของ TPN 
1. บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั ถืออยู ่749,998 หุ้น คิดเป็น 99.999% 
2. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทา่นอื่น ถืออยู ่2 หุ้น คิดเป็น 0.001% 

 
ในปี 2554 งบดุลของ TPN  มีสินทรัพย์ และหนีส้ินจ านวน 933,922.75 บาท และ 
29,067.25 บาทตามล าดบั โดยสินทรัพย์ และหนีส้ินดงักล่าวส่วนใหญ่คือ ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายในปีที่ผ่านมา ส าหรับ ค่าใช้จ่าย ในงบก าไรขาดทุนปี 2554 นัน้ส่วนใหญเป็น ค่า
ด าเนินการ  อย่างไรก็ดี ในปี 2555 และในอนาคต AJ จะด าเนินงานในสว่นของการลงทนุ 
และพฒันาโซลา่ฟาร์มเป็นสว่นใหญ่  
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 การซือ้หุ้นสามัญใน SPA มีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ซือ้  : บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน)  
ผู้ขาย  
สนิทรัพย์ที่ได้มา 

: ดร. อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา 
หุ้นสามญัของ SPA จ านวน 6,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้น
ละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้หมด 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย : ไมม่ีความเก่ียวโยงหรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น 
หรือกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
2.2  หุ้นสามัญของ TSF  

TSF ถูกจัดตัง้ขึน้โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครืองาม เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 2552 มีทุนจดทะเบียน 
2,000,000 บาท และช าระเต็มทุนจดทะเบียนแล้ว ณ ปัจจุบนั TSF ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษา บริการ
ออกแบบ และติดตัง้ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีผลงานการ
ออกแบบและติดตัง้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคา หรือโซลาร์รูฟ โดยมีผลงานการติดตัง้โซลาร์รูฟ
มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีทัง้การติดตัง้บนหลังบ้าน  หลังคาอาคารพาณิชย์ หลังคาโรงงาน
อตุสาหกรรม หลงัคาอาคารราชการ โรงจอดรถ ฯลฯ รวมมากกวา่ 50 ระบบ 

ตารางดังต่อไปนีแ้สดงสรุปงบดุล และงบก าไรขาดทุนของ TSF ปี 2554 

                      

ปี 2554 ปี 2554

สรุปงบดุล สรุปงบก ำไรขำดทุน

สินทรัพย์ 18,496,209.20 รายได้ 42,330,633.86 

หนีส้ิน 12,368,308.72 คา่ใช้จา่ย 34,846,916.35 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 6,127,900.48    ต้นทนุทางการเงิน 279,748.97       

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,500,347.03    

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 5,703,621.51    
 

 

ในปี 2554 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ TSF ประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้า จ านวน 10,846,854.00 บาท เงินสด
จ านวน 5,352,530.94 บาท และสินทรัพย์อื่นๆ อีก 2,296,824.26 บาท ส าหรับหนีส้ินของ TSF สว่นใหญ่
ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าจ านวน 2,398,957.15 บาท เงินกู้ ยืมระยะยาวอีก 5,810,000.00 บาท และ
หนีส้นิอื่นๆอีก 4,159,351.57 บาท 

ส าหรับงบก าไรขาดทุนในปี 2554 นัน้ TSF มีรายได้จากการขายและบริการ 42,330,633.86 บาท ต้นทุน
การขายเทา่กบั 22,851,963.80 บาท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ อีก 11,994,952.55 บาท  

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงผู้ถอืหุ้นของ TSF 
1. ศาสตราจารย์ ดร. ดสุติ เครืองาม    ถืออยู ่12,000 หุ้น   คิดเป็น  60.000% 
2. นางนงค์นิตย์ เครืองาม     ถืออยู ่  6,000 หุ้น   คิดเป็น  30.000% 
3. นางสาวประถมาภรณ์ เครืองาม   ถืออยู ่  1,000 หุ้น   คิดเป็น     5.000% 
4. นางสาวพิทิตา เครืองาม   ถืออยู ่  1,000 หุ้น   คิดเป็น     5.000% 
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การซือ้หุ้นสามัญใน TSF มีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ซือ้  : บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน)  
ผู้ขาย  : ศาสตราจารย์ ดร. ดสุติ เครืองาม 

นางนงค์นิตย์ เครืองาม 
นางสาวประถมาภรณ์ เครืองาม 
นางสาวพิทิตา เครืองาม 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย : ไมม่ีความเก่ียวโยงหรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น 
หรือกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
 
3) ลักษณะทั่วไปของรายการ  

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ SPA และ TSF เพื่อเป็นการขยายช่องทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ SPA จากผู้ ถือหุ้นของ SPA จ านวน 6,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SPA ในราคาซือ้หุ้นละ 
15.80 บาท รวมเป็นราคาซือ้หุ้นสามญั SPA ทัง้สิน้ประมาณ 94,800,000 บาท 

 มลูคา่ของขนาดรายการการพฒันาโซลา่ฟาร์มของ AJ จ านวน 300,000,000 บาท 

 มลูคา่ของขนาดรายการการพฒันาโซลา่ฟาร์มของ TPN จ านวน 300,000,000 บาท  

 บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ TSF จากผู้ ถือหุ้นของ TSF จ านวน 14,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ TSF ในราคาซือ้หุ้นละ 500 
บาท รวมเป็นราคาซือ้หุ้นสามญั TSF ทัง้สิน้ประมาณ 7,000,000. บาท 

 ทัง้นี ้ราคาเสนอซือ้หุ้นของ SPA และ TSF รวมประมาณ 101,800,000 บาท ซึง่บริษัทฯ จะช าระคา่ซือ้
หุ้นดงักลา่วโดยการน ากระแสเงินสดจากการด าเนินการของบริษัทฯ และ/หรือ จากแหล่งเงินกู้ของ
สถาบนัการเงิน และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆ 

เนื่องจากรายการดงักล่าวมีมลูค่าของรายการรวมทัง้สิน้ประมาณ 701,800,000 บาท และเมื่อค านวณ
มลูคา่ของการเข้าท ารายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
รายการดงักลา่วมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 10.245 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งไม่เข้าข่ายขนาด
รายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ดี เมื่อน ารายการดังกล่าวมารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่
เกิดขึน้ย้อนหลงั 6 เดือนของบริษัทฯ รายการทัง้หมดมีขนาดของรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 47.077 ซึ่งไม่
ถึงร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมิต้องน ารายการได้มา
ซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการการได้มาซึง่สนิทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์
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แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องด าเนินการจดัสง่สารสนเทศตามรายละเอียดที่ก าหนด
ในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปไปยงัผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  
อย่างไรก็ดี การท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) (ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วโดยไมช่กัช้า 

 
4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซือ้หรือจ าหน่าย 

4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์ 
รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ SPA 
เนื่องจาก SPA เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทยอ่ยดงันี ้ 
1.  SPA ถือหุ้นอยู ่75% ในบริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ากดั (AJ) ซึ่งเป็นเจ้าของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาดก าลงัผลติขาย 3 MW ก าลงัผลติติดตัง้ 3.73MW 
2.  SPA ถือหุ้นอยู่ 99.999% ในบริษัท ทิพยนารายณ์ จ ากัด (TPN) ซึ่งเป็นเจ้าของสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาดก าลงัผลติขาย 3 MW ก าลงัผลติติดตัง้ 3.73MW 
ดงันัน้การเข้าซือ้หุ้นใน SPA ของบริษัทฯ ครัง้นี ้จะท าให้ AJ และ TPN เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัทฯ  
ส าหรับรายการ เข้าซือ้หุ้นสามญัของ TSF  

เนื่องจาก TSF เป็นผู้น าในตลาดโซลา่รูฟของประเทศไทย และมีโครงการท่ีติดตัง้แล้วเสร็จมากกวา่ 50 
ระบบ การซือ้หุ้นในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้น าในตลาดโซลา่รูฟ ที่มีความพร้อมในเร่ืองของ
ทีมงาน และประสบการณ์อยา่งแท้จริง 

ทัง้นี ้เงินทนุท่ีจะน ามาใช้ในการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ SPA และ TSF จะมาจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินการของบริษัทฯ และ/หรือ จากแหลง่เงินกู้ของสถาบนัการเงิน และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆ 

 
4.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการเข้าท ารายการ 
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       ภายหลังเข้าท ารายการ โครงสร้างของผู้ถอืหุ้นใน บริษัทย่อย จะเป็นดังนี ้
SPA  ถือโดย  บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน)     คิดเป็น  60%  
  ดร. อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา และครอบครัว    คิดเป็น  40% 
AJ  ถือโดย บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั     คิดเป็น  75% 
  ดร. อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา และครอบครัว    คิดเป็น  25% 
TPN  ถือโดย  บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั     คิดเป็น  99.999%  
TSF  ถือโดย บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั(มหาชน)     คิดเป็น  70%   
  ศาสตราจารย์ ดร. ดสุติ เครืองาม และครอบครัว      คิดเป็น  30% 
ซึง่ ณ ปัจจบุนันี ้บคุคลทัง้หมดทีถื่อในบริษัทยอ่ย ไมม่ีความเก่ียวโยงหรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น 
หรือกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

   
5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนการช าระเงนิและเงื่อนไขของการช าระเงนิ  

บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครัง้ที่ 11/2555 เพื่อน าเงินที่ได้รับ
จากกระแสเงินสดจากการด าเนินการของบริษัทฯ และ/หรือ จากแหลง่เงินกู้ของสถาบนัการเงิน และ/หรือ
แหลง่เงินทนุอื่นๆ ไปซือ้หุ้นสามญัของ SPA และ TSF เพื่อเป็นการขยายช่องทางในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมมลูคา่ประมาณ 101,800,000 บาท มีรายละเอียดของการค านวนเกณฑ์การได้มาซึง่สนิทรัพย์
ดงันี ้
รายการ เข้าซือ้หุ้นสามัญของ SPA  
1. มีมลูคา่ของขนาดรายการการเข้าซือ้หุ้น SPA จ านวน 94,800,000 บาท 
2. มลูค่าของขนาดรายการการพฒันาโซลา่ฟาร์มของ AJ จ านวน 300,000,000 บาท โดยค านวณจาก 

มลูคา่โครงการ 300 ล้านบาท ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 3.73MW ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ที่ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในแต่ละช่วง ท าให้การนบัขนาดรายการได้มาของมูลค่าของสิ่งตอบแทน คิด
มลูคา่เต็มของโครงการ กลา่วคือ บริษัทฯ ถือหุ้นใน SPA 60% และ SPA ถือหุ้นใน AJ 75%  

3. มลูคา่ของขนาดรายการการพฒันาโซลา่ฟาร์มของ TPN จ านวน 300,000,000 บาท  
โดยค านวณจาก มลูคา่โครงการ 300 ล้านบาท ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 3.73MW ซึ่งถือเป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในแต่ละช่วง ท าให้การนบัขนาดรายการได้มาของมลูค่าของ
สิ่งตอบแทน คิดมลูค่าเต็มของโครงการ กลา่วคือ บริษัทฯ ถือหุ้นใน SPA 60% และ SPA ถือหุ้นใน 
TPN 99.999% 

รายการ เข้าซือ้หุ้นสามัญของ TSF  
มลูคา่ของขนาดรายการการเข้าซือ้หุ้น TSF จ านวน 7,000,000 บาท ในการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น
มีมลูคา่ของรายการรวมทัง้สิน้ประมาณ  701,800,000 บาท 

 ทัง้นี ้เมื่อน ารายการดงักล่าวมารวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ย้อนหลงั 6 เดือนของบริษัทฯ 
กลา่วคือ รายการท่ีที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2555 มีมติอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ 
ช่ือ บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่บริษัทฯจะเข้าลงทนุในหุ้นสามญัจ านวน 30,000 หุ้น คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว และเป็นมลูค่าเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 3,000,000 บาท 
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.044 และรายการที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2555 มีมติอนุมตัิให้ SPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
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99.99 ของทุนจดทะเบียน ลงทุนเพิ่มเติมโดยการน าเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ใน
รูปแบบของ Equity Bridging Facilities ไปซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัทย่อยของตนเองส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจพฒันาโซลา่ฟาร์ม จ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย SPBR1 SPBR2 SPKR6 และ SPKK2 มลูค่า
โครงการละ 630,000,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 2,520,000,000 บาท ท าให้รายการทัง้หมดมีมลูค่ารวม 
3,224,800,000 บาท ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และมูลค่าของรายการซึ่งค านวณได้จาก
เกณฑ์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ  
 ข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ 

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวมส าหรับรอบบญัชีสิน้สุด 
วันที่ 31 มีนาคม 2555 (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 6,850.10 
สนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตน 14.76 
หนีส้นิรวม 4,439.89 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,410.22 
ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) 31.27 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 607.94 
NTA 1,787.52 
*NTA ค านวณโดยใช้สนิทรัพย์รวม หกัสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตน หกัหนีส้นิรวม หกัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

  
การค านวณมูลค่าของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  

 
ก. เกณฑ์มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

EGT* SPA TSF ผลรวม

NTA ของบริษัทฯ (ล้านบาท) 1,787.52 1,787.52 1,787.52 1,787.52

NTA ของบริษัทย่อย (ล้านบาท) - 99.710 6.128 106.24

% ของ NTA - 3.347% 0.240% 3.609%

Project 17-20

1,787.52

0.400

0.022%  
EGT* อยูร่ะหวา่งการจดัตัง้บริษัท จึงไมส่ามารถค านวณคา่ NTA ได้ 

 

ข. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

EGT SPA TSF ผลรวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ล้านบาท) 6,850.1      6,850.1      6,850.1      6,850.1      

มลูคา่สิ่งตอบแทน (ล้านบาท)* 3.0              694.8         7.0              3,224.8      

% ของ สินทรัพย์รวม 0.044% 10.143% 0.102% 47.077%

Project 17-20

6,850.10             

2,520.0               

36.788%
 

ค. เกณฑ์ก าไรสทุธิ – ไมม่ี 

ง. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกเป็นสิง่ตอบแทน – ไมม่ี 
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6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา  

ในการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้นมีมลูคา่ของรายการรวมจ านวน 701,800,000 บาท และเมื่อค านวณ
มลูคา่ของการเข้าท ารายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
รายการดงักลา่วมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 10.245 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งไม่เข้าข่ายขนาด
รายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ดี เมื่อน ารายการดังกล่าวมารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่
เกิดขึน้ย้อนหลงั 6 เดือนของบริษัทฯ รายการทัง้หมดมีขนาดของรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 47.077 ซึ่งไม่
ถึงร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมิต้องน ารายการได้มา
ซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการการได้มาซึง่สนิทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องด าเนินการจดัสง่สารสนเทศตามรายละเอียดที่ก าหนด
ในประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปไปยงัผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

อย่างไรก็ดี การท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) (ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วโดยไมช่กัช้า 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเข้าท ารายการดงักลา่วก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนมุตัิการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวและรายการอื่นใดที่เก่ียวข้องทัง้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

7) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
บริษัทฯ ได้ท าการประมาณการเงินลงทนุในการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ SPA และ TSF โดยการประมาณการ
ดงักลา่วได้รับการจดัท าขึน้โดยผู้บริหารที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการลงทนุก่อสร้าง
โซลา่ฟาร์ม และโซลา่รูฟ และเป็นราคาที่ได้ตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่าย ส าหรับ SPA นัน้ SPCG ได้เข้าซือ้หุ้น
SPA จ านวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็น 60% ของหุ้นทัง้หมด ณ ที่ราคาประมาณ 94.8 ล้านบาทนัน้ สามารถ
แบง่เป็น 60 ล้านบาท ส าหรับราคา Par ของหุ้นจ านวน 6,000,000 หุ้น และสว่นที่เหลือจ านวน 34.8 ล้าน
บาท ส าหรับมลูค่าของการได้มาซึ่งสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคที่ทาง SPA มีอยู่ 2 
สญัญาๆ ละ 3MW รวมก าลงัผลิตขายทัง้สิน้ 6MW ส าหรับ TSF นัน้ SPCG ได้เข้าซือ้หุ้นจ านวน 14,000 
หุ้น คิดเป็น 70% ของหุ้นทัง้หมด ณ ที่ราคาประมาณ 7,000,000 บาทนัน้ สามารถแบ่งเป็น 1,400,000 
ล้านบาท ส าหรับราคา Par ของหุ้นจ านวน 14,000 หุ้น และสว่นที่เหลือจ านวนประมาณ 5,600,000 ล้าน
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บาท ส าหรับก าไรท่ียงัคงค้างอยูใ่น TSF จ านวน 5,703,621.51 บาท และคา่ KNOW HOW รวมถึงทีมงาน 
ผลงานมากกวา่ 50 ระบบท่ีทาง TSF ได้ท ามา 

8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนัน้ 
รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ SPA  
เนื่องจาก SPA เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทยอ่ยดงันี ้ 
1.  SPA ถือหุ้นอยู่ 75% ในบริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นเจ้าของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาดก าลงัผลติขาย 3 MW  
2.  SPA ถือหุ้นอยู่ 99.999% ในบริษัท ทิพยนารายณ์ จ ากดั ซึ่งเป็นเจ้าของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาดก าลงัผลติขาย 3 MW 
ฉะนัน้การเข้าซือ้หุ้นจ านวน 60% ของบริษัทฯ ใน SPA ครัง้นีจ้ะเป็นผลให้ บริษัทย่อยทัง้ 2 ดงักลา่วเป็น
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ จะมีก าลงัผลิตติดตัง้รวมเพิ่มขึน้จากเดิม 241.74MW เป็น 
249.2MW 

รายการ เข้าซือ้หุ้นสามัญของ TSF  

TSF ก่อตัง้ และบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครืองาม ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญเทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตย์ชัน้แนวหน้าของประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี  มีสว่นร่วมในการออกแบบและ
ติดตัง้ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มาแล้วกวา่หนึง่แสนชดุ หรือมากกวา่ 10 MW 

TSF มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท าธุรกิจให้บริการออกแบบ และติดตัง้ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย และมีผลงานการออกแบบและติดตัง้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคา หรือ
โซลาร์รูฟ ซึ่งมีผลงานโซลาร์รูฟมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีทัง้การติดตัง้บนหลงับ้าน  หลงัคาอาคาร
พาณิชย์ หลงัคาโรงงานอตุสาหกรรม หลงัคาอาคารราชการ โรงจอดรถ ฯลฯ รวมมากกวา่ 50 ระบบ 

ฉะนัน้การเข้าซือ้หุ้นจ านวน 70% ของบริษัทฯ ใน TSF ครัง้นีจ้ะเป็นผลให้ บริษัทฯ เป็นผู้น าในธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อยา่งครบวงจรอยา่งแท้จริง อีกทัง้เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับนโยบายภาครัฐที่
จะสนบัสนนุธุรกิจโซลา่รูฟในอนาคตอนัใกล้ 

9) แหล่งเงนิทุนที่ใช้  
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครัง้ที่ 11/2555 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ น าเงินที่ได้รับ
การสนบัสนุนจาก กระแสเงินสดจากการด าเนินการของบริษัทฯ และ/หรือ จากแหล่งเงินกู้ ของสถาบัน
การเงิน และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆ ไปซือ้หุ้นสามญัของ SPA และ TSF  

10) เงื่อนไขในการท ารายการ 
การท ารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตาม
มาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
บริษัทฯ จะเข้าท ารายการดงักลา่วก็ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนมุตัิ 
การเข้าท ารายการดงักลา่วและรายการอื่นใดที่เก่ียวข้องทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้ นที่มี
สว่นได้เสยี 
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11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการลงทนุเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ SPA และ 
TSF ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ เนื่องจาก
การเข้าซือ้หุ้นใน SPA เป็นการขยายก าลงัผลิตติดตัง้รวมโซลา่ฟาร์มของบริษัทฯ อีก 7.46MW  รวมเป็น
ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 249.2MW และการเข้าซือ้หุ้นใน TSF จะเป็นผลให้ บริษัทฯ เป็นผู้น าในธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อยา่งครบวงจร และเพิ่มช่องทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สง่เสริม
ให้บริษัทฯ สามารถก้าวสูค่วามเป็นผู้น าในธุรกิจโซลา่ของบริษัทฯ ในประเทศไทย รวมทัง้สร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงมีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามรายละเอียดที่
กลา่วข้างต้น 

12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11 

 -ไมม่ี-  
 
1.2 สารสนเทศที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) บัญชี 1 เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2555 กรณีบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ประสงค์จะลงทุน
เพิ่มเติมโดยการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองส าหรับการด าเนินธุรกิจพัฒนาโซล่า
ฟาร์ม จ านวน 6 โครงการ (Project 21-26)   

 
1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ 

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่  12/2555 ที่จัดขึน้ในวันที่ 22 
 มิถนุายน 2555 
2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสมัพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

1) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ จ ากดั (“SPC”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  

2) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จ ากัด (“SPNK1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จ ากัด 
(“SPUD1”) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากดั (“SPKK7) บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) 
จ ากดั (“SPBR3) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากดั (“SPNP2) และบริษัท โซลา่ เพาเวอร์ 
(ขอนแก่น 6) จ ากดั (“SPKK6”) (รวมกนัเรียกว่า “บริษัทย่อยทัง้ 6 บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SPC ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

3) ลักษณะทั่วไปของรายการ  
  SPC ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน ประสงค์จะลงทนุเพิ่มเติมโดยการซือ้

หุ้นสามญัเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองส าหรับการด าเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จ านวน 6 โครงการ 
ประกอบด้วย SPNK1 SPUD1 SPKK7 SPBR3 SPNP2 และ SPKK6 มูลค่าโครงการละประมาณ 
630,000,000 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้หมดไม่เกิน 3,780,000,000 บาท โดย SPC จะน าเงินที่ได้รับการ
สนบัสนนุจากแหลง่เงินกู้ของสถาบนัการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั(มหาชน) และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆ ไปซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัทยอ่ยทัง้ 6 บริษัท ดงักลา่ว   

การเข้าท ารายการดงักลา่วมีขนาดของรายการเทา่กบัร้อยละ 55.18 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเมื่อ
ค านวณรวมกบั 
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(4) มลูค่าของการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั (“SPA”) 

และบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จ ากดั (“TSF”) ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครัง้ที่ 11/2555 เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 10.245 ของ

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ  

(5) มูลค่าของการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ย้อนหลงั 12 เดือนของบริษัทฯ กล่าวคือ 

รายการท่ีที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2555 มีมติอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ ช่ือ 

บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งบริษัทฯจะเข้าลงทนุในหุ้นสามญัจ านวน 30,000 หุ้น คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว และเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 

3,000,000 บาท ซึง่มีขนาดของรายการเทา่กบัร้อยละ 0.044 และ 

(6) มลูคา่ของการเข้าท ารายการท่ีที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2555 มีมติอนมุตัิให้ SPC 

ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน ลงทนุเพิ่มเติมโดยการน าเงินที่ได้รับ

การสนบัสนนุจากธนาคารกสิกรไทย ในรูปแบบของ Equity Bridging Facilities ไปซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุในบริษัทยอ่ยของตนเองส าหรับการด าเนินธุรกิจพฒันาโซลา่ฟาร์ม จ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 

SPBR1 SPBR2 SPKR6 และ SPKK2 มูลค่าโครงการละ 630,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 

2,520,000,000 บาท ซึง่มีขนาดของรายการเทา่กบัร้อยละ 36.79  

ท าให้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 102.258 ของ
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555  ซึ่งค านวณมลูค่าของรายการได้มลูค่าสงูสดุ ซึ่งเป็น
การเข้าท ารายการประเภทที่ 4 กลา่วคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย ที่มี
มูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 100 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หรือสงูกว่า อย่างไรก็ดี รายการ
ดงักลา่วเป็นรายการที่มีมลูค่าต ่ากว่าร้อยละ 120 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ผ่อนผนั
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทัง้เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจอนัมีลกัษณะที่คล้ายคลงึกนัหรือ
เสริมกันและกันของบริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคัญของบริษัท 
รวมถึงไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัท และในอ านาจการควบคมุ
บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัท   

ดงันัน้ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทต่างๆ ที่เข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น จึงมีหน้าที่
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกบัธุรกรรมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ด้วยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทัง้แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
ท าหน้าที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่  ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป ทัง้นี ้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศรายการได้มาจ าหนา่ยไป”)  
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4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซือ้หรือจ าหน่าย 
4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์  

SPNK1 SPUD1 SPKK7 SPBR3 SPNP2 และ SPKK6 จะน าเงินเพิ่มทนุจาก SPC ที่ได้รับช าระ
เพิ่มเติมไปท าการสัง่ซือ้แผงพลงังานแสงอาทิตย์ ตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ เพื่อให้ทางโครงการสามารถ
พฒันาโครงการโซลา่ฟาร์มได้ตามที่บริษัทฯ วางแผนไว้ 

ทัง้นี ้เงินทนุที่จะน ามาใช้ในการพฒันาโซล่าฟาร์มของบริษัทย่อยทัง้  6 บริษัทนัน้ จะมาจากการที่ 
SPC ได้รับเงินทุนจากการสนบัสนุนจากแหล่งเงินกู้ ของสถาบนัการเงิน  เช่น Equity Bridging 
Facilities จากทางธนาคารกสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆ 

4.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการเข้าท ารายการ 

   
5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนการช าระเงนิและเงื่อนไขของการช าระเงนิ  

SPC ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครัง้ที่ 12/2555 เพื่อน าเงินทุนที่ได้รับ
การสนบัสนนุจากแหลง่เงินกู้ของสถาบนัการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆไปซือ้หุ้นเพิ่มทนุในบริษัทย่อยทัง้ 6 บริษัท คือ SPNK1 
SPUD1 SPKK7 SPBR3 SPNP2 และ SPKK6 เพื่อพฒันาโครงการโซลา่ฟาร์ม มลูค่าโครงการทัง้หมดไม่
เกิน 3,780,000,000 บาท  

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และมูลค่าของรายการซึ่งค านวณได้จากเกณฑ์ ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ   

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวมส าหรับรอบบญัชีสิน้สุด 
วันที่ 31 มีนาคม 2555 (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 6,850.10 
สนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตน 14.76 
หนีส้นิรวม 4,439.89 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,410.22 
ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) 31.27 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 607.94 
NTA 1,787.52 
*NTA ค านวณโดยใช้สนิทรัพย์รวม หกัสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตน หกัหนีส้นิรวม หกัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

 การค านวณมูลค่าของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  
ก. เกณฑ์มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

โครงการ 17 - 20 EGT* SPA-TSF SPNK1  SPUD1 SPKK7  SPBR3 SPNP2 SPKK6 ผลรวม

NTA ของบริษัทฯ (ล้านบาท) 1,787.52          1,787.52   1,787.52   1,787.52   1,787.52   1,787.52   1,787.52   1,787.52   1,787.52   1,787.52   

NTA ของบริษัทยอ่ย (ล้านบาท) 0.40                -           105.84      0.10         0.10         0.10         0.10         0.10         0.10         106.84      

% ของ NTA 0.022% 0.000% 3.587% 0.006% 0.006% 0.006% 0.006% 0.006% 0.006% 3.643%  
EGT* อยูร่ะหวา่งการจดัตัง้บริษัท จึงไมส่ามารถค านวณคา่ NTA ได้ 

ข. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 
โครงการ 17 - 20 EGT SPA-TSF* SPNK1  SPUD1 SPKK7  SPBR3 SPNP2 SPKK6 ผลรวม

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ล้านบาท) 6,850.1           6,850.1   6,850.1   6,850.1   6,850.1   6,850.1   6,850.1   6,850.1   6,850.1  6,850.1    

มลูคา่สิง่ตอบแทน (ล้านบาท) 2,520.0           3.0         701.8     630.0     630.0     630.0     630.0     630.0     630.0     7,004.8    

% ของ สนิทรัพย์รวม 36.788% 0.044% 10.245% 9.197% 9.197% 9.197% 9.197% 9.197% 9.197% 102.258%  
             ค. เกณฑ์ก าไรสทุธิ – ไมม่ี 

   ง. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกเป็นสิง่ตอบแทน – ไมม่ี 

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา  
ในการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น เมื่อค านวณมลูคา่ของการเข้าท ารายการตามประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 102.258 ของสินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ ภายใต้เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งค านวณมลูค่าของรายการได้มลูค่าสงูสดุ ซึ่งเป็นการ
เข้าท ารายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย โดยมีมูลค่า
รายการเท่ากับร้อยละ 100 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หรือสงูกว่า อย่างไรก็ดี รายการดงักล่าวเป็น
รายการที่มีมูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 120 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ผ่อนผันของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทัง้เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจอนัมีลกัษณะที่คล้ายคลงึกนัหรือเสริมกนัและกนั
ของบริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคัญของบริษัท รวมถึงไม่มีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัท และในอ านาจการควบคมุบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นที่
มีอ านาจควบคมุบริษัท  ดงันัน้ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทต่างๆ ที่เข้าท ารายการดงักลา่ว
ข้างต้น จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกบัธุรกรรมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด
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หลักทรัพย์ฯ”) และขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่
เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทัง้
แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศรายการได้มาจ าหน่ายไป”) 

7) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
บริษัทฯ ได้ท าการประมาณการเงินลงทนุในการก่อสร้างโซลา่ฟาร์มของ  SPNK1 SPUD1 SPKK7 SPBR3 
SPNP2 และ SPKK6 โดยการประมาณการดงักล่าวได้รับการจัดท าขึน้โดยผู้บริหารที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการลงทนุ และก่อสร้างโซลา่ฟาร์ม 

8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนัน้ 
การขยายจ านวนโซล่าฟาร์มเพื่อเป็นการก้าวสู่ความเป็นผู้ น าในธุรกิจโซล่าฟาร์มของบริษัทฯ  
ในประเทศไทย รวมทัง้สร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

9) แหล่งเงนิทุนที่ใช้  
ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครัง้ที่ 12/2555 ได้มีมติอนมุตัิให้ SPC น าเงินที่ได้รับการ
สนบัสนนุจากแหลง่เงินกู้ของสถาบนัการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรือแหลง่เงินทนุอื่นๆไปซือ้หุ้นเพิ่มทนุในบริษัทยอ่ยทัง้ 6 บริษัท คือ SPNK1 SPUD1 
SPKK7 SPBR3 SPNP2 และ SPKK6    

10) เงื่อนไขในการท ารายการ 
-ไมม่ี- 

11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ  
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมของ SPC ในบริษัทย่อยดังกล่าวมีความ

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการขยายจ านวน
โซลา่ฟาร์มเพื่อเป็นการก้าวสูค่วามเป็นผู้น าในธุรกิจโซลา่ฟาร์มของบริษัทฯ ในประเทศไทย รวมทัง้สร้าง
มลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงมีมติอนมุตัิให้ SPC SPNK1 SPUD1 SPKK7 SPBR3 SPNP2 และ 
SPKK6 เข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามรายละเอียดที่กลา่วข้างต้น 

12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11 

 -ไมม่ี- 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้ในการนี ้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัทฯ ได้แก่ นางสาววนัดี กุญชรยาคง ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนีแ้ล้วอย่างระมดัระวงั และขอรับรองว่าไม่มี
ข้อความอนัเป็นเท็จ และไมไ่ด้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซึง่จ าเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้ในสารสนเทศนี ้
ตลอดจนไมม่ีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแตอ่ยา่งใด 

3. รายงานความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (เช่น ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์) ในการท ารายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 
ไมม่ี 
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4. หนีส้นิ  
4.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหนา่ยแล้วและที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ย 

ไมม่ี 
4.2 ยอดรวมของเงินกู้ทีม่ีก าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และภาระการน าสนิทรัพย์

วางเป็นหลกัประกนั  

ประเภทเงนิกู้ 
ยอดหนี ้ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 

(ล้านบาท) 
หลักประกันเงนิกู้ 

ตัว๋ P/N 20.00 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของ 
แตล่ะบริษัท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 290.34 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของ 
แตล่ะบริษัท 

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,739.33 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของ 
แตล่ะบริษัท 

รวมเงินกู้ยมื 3,049.67 - 
 
4.3 ยอดรวมหนีส้นิอื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และภาระการน าสนิทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั  

ประเภทหนีส้นิ 
ยอดหนี ้ณ 31 ธันวาคม 2554 

(ล้านบาท) 
หลักประกัน 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 1,185.99 - 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 204.23 - 
รวมหนีส้นิอื่น 1,390.22 - 
 
4.4 หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า  
สรุปหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ภายหน้า และภาระผกูพนั ของกลุม่บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555  

   (หนว่ย : ล้านบาท) 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อบริษัท หลักประกันเงนิกู้ยมื หนีส้นิที่อาจจะ
เกิดขึน้ภายหน้า 
(ภาระผูกพัน) 

1. SPCG จ านองทีด่ิน พร้อมสิง่ปลกูสร้างอาคารโรงงาน อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ 2.76 

2. SSR กนัวงเงินมาจาก SPCG 2.42 
3. SPC จ าน าหุ้นในบริษัทยอ่ยที่ถือโดยบริษัทฯ บริษัทอื่น  

และหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทใหญ่ 
0.07 

  โอนสทิธิในสญัญาหลกัของบริษัทยอ่ย (สญัญาซือ้ขาย PPA/สญัญา
ก่อสร้าง EPC, สญัญา O&M, สญัญาซือ้ขาย Solar Panel และ สญัญาซือ้
ขาย Inverter) 

 

  โอนสทิธ์ิรับเงิน EPC และ O&M ที่ได้รับจากบริษัทยอ่ย บางโครงการ  



 

หน้า 45/135 

   (หนว่ย : ล้านบาท) 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อบริษัท หลักประกันเงนิกู้ยมื หนีส้นิที่อาจจะ
เกิดขึน้ภายหน้า 
(ภาระผูกพัน) 

  จ าน าหุ้นบริษัท 100%  
  ในวงเงินรวมจ านวน 955.996 ล้านบาท  
  รวมหนีส้ินที่อาจจะเกดิขึน้ภายหน้า  5.25 

 
5.   ข้อมูลบริษัท 

5.1  ข้อมลูการประกอบธุรกิจโดยสรุป และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) เร่ิมแรกก่อตัง้ขึน้ภายใต้ช่ือ บริษัท ธิติพฒัน์ เซิร์ฟพอยท์ จ ากัด เมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 

2536 ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ ากัด เมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2537 ด าเนินธุรกิจผลิต จัดจ าหน่าย และ
ให้บริการติดตัง้วสัดกุ่อสร้างเหลก็เคลอืบท่ีเก่ียวข้องกบัหลงัคาและฝาผนงั บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อ
วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2548 ด้วยทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 50,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  ตอ่มาบริษัทได้เลง็เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ครัง้ที่ 2/2553 เมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม 2553 จึงมีมติอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ SPC ซึ่งด าเนินธุรกิจพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์จ านวน 34 โครงการ รวมทัง้รับเหมาก่อสร้างและให้บริการด้านปฏิบตัิการ บ ารุงรักษาและประเมินผลโรงไฟฟ้า โดยใน
วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ SPC จ านวน 45,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซือ้หุ้น
ละ 10 บาท คิดเป็นคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ 450,000,000 บาท โดยบริษัทช าระคา่ตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 
450,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นของบริษัททัง้สิน้ 
450,000,000 บาท เพื่อตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นของ SPC ที่ตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นของบริษัท โดยน าหุ้นที่ถือใน SPC มาช าระเป็น
คา่หุ้นแทนการช าระด้วยเงิน การเข้าซือ้หุ้นดงักลา่วมีผลท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 500,000,000 หุ้นและ
เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน SPC รวมทัง้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ SPC และบริษัทย่อยอีก 34 แห่งของ SPC ซึ่งด าเนินธุรกิจพฒันา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และรายการดงักล่าวจดัเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทางอ้อม  ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทได้เปลีย่นเป็นช่ือ บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2554 

เมื่อวนัท่ี 22 – 24 กมุภาพนัธ์ 2555 SPCG ท าการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 60,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 21 บาท พร้อมกบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัต่อนกัลงทนุที่
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 2 หุ้นตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย รวมเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน
รวม 30,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายุไม่เกิน 3 ปีนบัแต่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีราคาใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัที่ 1 บาทตอ่หุ้น และก าหนดให้ใช้สิทธิครัง้เดียว ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2558 ซึ่งภายหลงัจากการเพิ่มทนุดงักลา่ว SPCG มีทนุ
จดทะเบียนทัง้หมดเป็นจ านวน 840,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่ง
ออกเป็น 

(1) หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 560,000,000 หุ้น 
(2) หุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท และยังมิได้เรียกช าระ        จ านวน 

280,000,000 หุ้น 
 



 

หน้า 46/135 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (SPCG-
W1) ได้จดทะเบียนและซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

กลุม่บริษัท SPCG ประกอบธุรกิจหลกั 2 ธุรกิจคือ 
1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อย คือ SPC และ บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากดั (“SPE”) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 
1.1 ธุรกิจลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
1.2 ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (“EPC”: Engineering 

Procurement and Construction) 
1.3 ธุรกิจบริการด้านการปฏิบตัิการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

(“OMM”: Operation, Maintenance and Monitoring) 
2. ธุรกิจเหลก็ ซึง่เป็นธุรกิจดัง้เดิมของบริษัท ด าเนินการภายใต้ บริษัท สตีล แอนด์ โซลา่ รูฟ จ ากดั (“SSR”) 

 ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2555 ดงันี ้

 
 

บมจ. เอสพีซีจ ี
(SPCG) 

บจ.โซล่า เพาเวอร์ 
เอ็นจิเนียร่ิง (SPE) 

บจ.โซล่า 
เพาเวอร์ 
 (SPC) 

บจ.สตีล แอนด์ 
โซล่า รูฟ (SSR) 

บจ.เอ็นเนเกท 
(ประเทศไทย) (EGT) 

บจ.โซลาร์ 
เพาเวอร์ แอสเซ็ท 

(SPA)* 

บจ.ไทยโซลาร์ 
ฟิวเจอร์ (TSF)* 

บจ.เอ เจ 
เทคโนโลยี* 

บจ.ทิพย์นารายณ์* 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 1) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (สกลนคร 1) 

บจ.โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 2) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (เลย 1) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 3) 
0100% 
อ100% 
ค100% 
)100% 

เพาเวอร์ (โคราช 3) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 4) 
า100% 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 7) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 8) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 5) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 9) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 1) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 2) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 6) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (หนองคาย 1) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (อดุรธานี 1) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 2) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (เลย 2) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 3) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (สกลนคร 2) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 1) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 2) 

บจ.โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 3) 
ล่า เพาเวอร์ (สริุนทร์ 3) 
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หมายเหต:ุ *อยู่ระหว่างการขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

100% 

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
 

100% 

อยู่ระหว่างการพัฒนา 
 

100% 

อยู่ระหว่างการขออนุมัติผู้ถอืหุ้น 
 

100% 

ยงัไม่เร่ิมพัฒนา 
 

100% 
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 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด และบริษัทย่อย 

บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ จ ากดั หรือ SPC จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 สงิหาคม 2539 ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจเมื่อวนัที่ 1 มิถนุายน 2551 โดยด าเนินการขอขายไฟฟ้าเข้าระบบส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน  ตาม
ประกาศการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) ลงวนัที่ 20 พฤษภาคม 2551 ฉบบัที่ 2 เร่ือง การก าหนดราคาสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า
ส าหรับผู้ผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ซึง่ท าให้ SPC ในฐานะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP: Very Small Power Producer) ที่
ผลติไฟฟ้าด้วยระบบพลงังานแสงอาทิตย์ ได้รับสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 
ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  โดยไม่ต้องมี
การวางเงินค า้ประกันตามประกาศฉบบัที่ 3 และเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วยระบบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ก าลงัการผลิตเสนอขายประมาณ 6 เมกกะวตัต์จ านวน 34 แห่ง ปัจจุบนั SPC มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
1,500,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้น 150,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ธุรกิจของ SPC แบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

SPC ด าเนินธุรกิจพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 34 แหง่ซึง่ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อยจ านวน 34 บริษัท 
โดยมีรายละเอียด ณ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2555 ดงันี ้

ล าดับ(1) ช่ือบริษัทย่อยของ SPC 
จังหวัด 
ท่ีตัง้ 

ทุนจด
ทะเบียนช าระ
แล้ว (บาท) 

การลงทุน 
ของ SPC 

(%) 

สัญญาซือ้ขาย 
ไฟฟ้าลงวันท่ี 

COD 
ตามสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

1 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 1) จ ากดั นครราชสีมา 280,000,000 51.07% 15 พ.ค.2552 21 เม.ย. 2553(2) 
2 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จ ากดั สกลนคร 189,000,000 51.00% 19 มิ.ย. 2552 9 ก.พ. 2554(2) 
3 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 1) จ ากดั นครพนม 189,000,000 51.00% 18 มิ.ย. 2552 22 เม.ย. 2554(2) 

4 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 2) จ ากดั นครราชสีมา 189,000,000 56.00% 27 ก.ค. 2552 13 ก.ย. 2554(2) 
5 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (เลย 1) จ ากดั เลย 189,000,000 56.00% 29 ก.ค. 2552 15 ก.ย. 2554(2) 
6 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ากดั ขอนแก่น 195,000,000 70.00% 28 ก.ค. 2552 15 ก.พ. 2555(2) 
7 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั นครราชสีมา 162,500,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 9 มี.ค. 2555(2) 

8 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั นครราชสีมา 170,625,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 14 พ.ค.2555(2) 
9 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั นครราชสีมา 159,250,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 30 พ.ค.2555(2) 
10 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 8) จ ากดั นครราชสีมา 126,000,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
11 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 5) จ ากดั นครราชสีมา 126,000,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

12 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ากดั ขอนแก่น 126,000,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
13 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ากดั ขอนแก่น 126,000,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
14 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ากดั ขอนแก่น 118,125,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
15 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 9) จ ากดั นครราชสีมา 133,875,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

16 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ากดั ขอนแก่น 118,125,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
17 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 1) จ ากดั บรีุรัมย์ 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
18 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 2) จ ากดั บรีุรัมย์ 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
19 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากดั นครราชสีมา 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
20 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ากดั ขอนแก่น 47,250,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

21 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จ ากดั บงึกาฬ 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
22 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (อดุรธานี 1) จ ากดั อดุรธานี 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
23 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากดั ขอนแก่น 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
24 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) จ ากดั บรีุรัมย์ 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
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ล าดับ(1) ช่ือบริษัทย่อยของ SPC 
จังหวัด 
ท่ีตัง้ 

ทุนจด
ทะเบียนช าระ
แล้ว (บาท) 

การลงทุน 
ของ SPC 

(%) 

สัญญาซือ้ขาย 
ไฟฟ้าลงวันท่ี 

COD 
ตามสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

25 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากดั นครพนม 100,000 99.97% 11 มีค 2553 31 ต.ค. 2556 
26 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ากดั ขอนแก่น 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
27 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ากดั ขอนแก่น 100,000 99.97% 11 มีค 2553 31 ต.ค. 2556 
28 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากดั ขอนแก่น 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

29 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากดั เลย 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
30 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 3) จ ากดั นครพนม 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
31 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จ ากดั สกลนคร 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
32 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 1) จ ากดั สริุนทร์ 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
33 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 2) จ ากดั สริุนทร์ 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

34 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 3) จ ากดั สริุนทร์ 100,000 99.97% 11 มี.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

หมายเหต:ุ  (1) ล าดบัท่ี 1 – 26 เรียงตามล าดบัการพฒันาโครงการ 
 (2)  วนัท่ีโรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (COD) ตามความเป็นจริง 

โรงไฟฟ้าล าดบัท่ี 1 - 9 ซึง่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามตารางข้างต้น มีก าลงัการผลิตติดตัง้โครงการละประมาณ 6 
เมกกะวตัต์ แตท่ี่ผา่นมากระแสไฟฟ้าที่ผลติได้จริงโดยเฉลีย่แล้วต ่ากวา่จ านวนไฟฟ้าที่ กฟภ.รับซือ้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ 5.88 
เมกกะวตัต์จ าหนา่ย แม้จะไมถื่อวา่บริษัทมีความผิดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เนื่องจาก กฟภ.รับซือ้เฉพาะคา่พลงังานไฟฟ้าโดยไม่
จ ากดัคา่พลงังานขัน้ต ่าที่จ่ายเข้าระบบ (Non-firm) แต่มีผลท าให้บริษัทสญูเสียรายได้เนื่องจากขายไฟฟ้าไม่ได้เต็มที่ ดงันัน้บริษัท
จึงมีแผนการเพิ่มก าลงัการผลิตติดตัง้ส าหรับโรงไฟฟ้าอีก 25 แห่งที่เหลือ เป็นโครงการละ 7.46 เมกกะวตัต์ ซึ่งคาดว่าจะท าให้
สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกบัจ านวนที่ กฟภ.รับซือ้ตามสญัญา ดัง้นัน้ก าลงัการผลติติดตัง้โดยรวมของโรงไฟฟ้าทัง้หมด 
34 แหง่จะอยูท่ี่ประมาณ 241.5 เมกกะวตัต์ 

SPC มีแผนที่จะท าการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ภายในปี  2556 โดยล าดบั
ก่อนหลงัของการด าเนินโครงการจะขึน้อยู่กบัการจัดหาที่ดิน ซึ่งหากโครงการมีความลา่ช้า ก็สามารถขยายระยะเวลา COD ได้
ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเก่ียวกบัความคืบหน้าของแต่ละโครงการว่าอยู่ในขัน้ตอนใด  ซึ่งจะพิจารณาเป็น
รายกรณีไป ทัง้นี ้โดยปกติแล้ว กฟภ.จะพิจารณาจากความคืบหน้าในการจดัหาที่ดิน เงินทนุ และความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็น
ส าคญั 

นอกจากนี ้SPC คาดว่าจะมีโอกาสสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต (“CER”: Certifies Emission Reduction) 
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เป็นการด าเนินการตามกลไกการพัฒนาพลงังานสะอาด (“CDM”: Clean 
Development Mechanism) ซึ่งปัจจุบนั SPC ก าลงัอยู่ในระหว่างการพฒันาเพื่อให้สามารถน าไปหกัลบปริมาณการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกในประเทศอตุสาหกรรมตา่งๆได้ 

2. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (EPC) 

SPC เป็นผู้ให้บริการ EPC โดยให้การบริการเป็นท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง การจดัการ การติดตัง้
และควบคมุระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบับริษัทยอ่ยของ SPC 

3. ธุรกิจบริการด้านการปฏิบตัิการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (OMM) 

SPC เป็นผู้ให้บริการ OMM แก่โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการโดยบริษัทยอ่ยของ SPC 
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 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  
บริษัท โซลา่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั หรือ SPE ด าเนินธุรกิจบริการ EPC และ OMM โดยคาดวา่จะให้บริการแก่ลกูค้านอกกลุม่

บริษัท ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจ านวน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมี
ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2554 จ านวน 2,500,000 บาท  

 บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ ากัด  

บริษัท สตีล แอนด์ โซลา่ รูฟ จ ากดั หรือ SSR มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดตัง้ขึน้เพื่อการโอนย้ายธุรกิจเหล็กเดิมที่เคยด าเนินการภายใต้ช่ือ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค 
จ ากดั (มหาชน) มาไว้ภายใต้ SSR เพื่อท่ีจะให้ SPCG เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้น (Holding company) ปัจจุบนั SPCG 
อยู่ระหว่างการโอนย้ายธุรกิจมาที่ SSR โดยในส่วนของพนกังานได้ท าการโอนย้ายเรียบร้อยแล้ว และรับงานใหม่ภายใต้ช่ือของ 
SSR ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีงานบางส่วนที่คงค้างอยู่ภายใต้ช่ือ SPCG ซึ่งจะต้องท าการส่งมอบให้แล้วเสร็จก่อนที่จะ
สามารถโอนย้ายธุรกิจทัง้หมดได้ โดยบริษัทคาดวา่กระบวนการโอนย้ายธุรกิจจะด าเนินการเสร็จสิน้ภายในกลางปี 2556 

ทัง้นี ้ธุรกิจเหล็กเดิมที่โอนย้ายมาด าเนินการภายใต้ SSR ประกอบด้วยธุรกิจผลิต จดัจ าหน่าย และให้บริการติดตัง้วสัดุ
ก่อสร้างเหลก็เคลอืบท่ีเก่ียวข้องกบัหลงัคาและฝาผนงั โดยมีผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) แผน่เหลก็เคลอืบขึน้ลอน (Roll forming metal sheet) ทัง้ชนิดเคลอืบสแีละไมเ่คลอืบส ีเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของ
บริษัท ใช้ตราสินค้า “Rollform” ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะ ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้าเคลือบทบัด้วยสารผสมระหว่าง
อลมูิเนียมและสงักะสี (Aluzinc) มีคณุสมบตัิกนัน า้ร่ัวซึม ทนต่อการกัดกร่อน น า้หนกัเบา มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน โดยมีระยะเวลาการรับประกันสงูสดุถึง 30 ปี แผ่นเหล็กเคลือบดงักลา่ว นอกจากจะใช้เป็นวสัดุมุง
หลงัคาแล้วยงัสามารถใช้ประกอบเป็นฝาผนงั หรือสว่นประกอบอื่นๆของตวัอาคาร เช่น ฝ้า กนัสาด รัว้ บาน
เกลด็ เป็นต้น 

(2) แปเหล็กกล้าก าลงัสงู (High Strength Purlins) รูปแบบตวั C และตวั Z ซึ่งผลิตโดยการขึน้รูปจากแผ่น
เหลก็กล้าก าลงัสงูที่เคลอืบกนัสนิมด้วยสงักะส ีแปทัง้สองชนิดเหมาะส าหรับใช้ในงานโครงสร้างเหลก็รับหลงัคา
หรือโครงสร้างรับผนงัอาคาร มีน า้หนกัเบากวา่แปเหลก็ด าทัว่ไป  

(3) ผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึง่เป็นผลติภณัฑ์เสริมให้กบัแผน่หลงัคาและผนงั ได้แก่ 
- หลงัคาโปร่งแสง ส าหรับอาคารท่ีต้องการแสงธรรมชาติ 
- อปุกรณ์ประกอบการติดตัง้หลงัคาและฝาผนงั เช่น ฉนวนกนัความร้อน สกรู เป็นต้น 
- ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป (PEB) ออกแบบตามที่ลกูค้าต้องการ จดัสง่เป็นชุดถึงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งแต่ละ

ชิน้สว่นของโครงสร้างถกูออกแบบมาให้สามารถท าการยดึตอ่เข้าด้วยกนัด้วยระบบสลกัเกลยีวและน๊อต  

SSR มีการให้บริการติดตัง้ทัว่ประเทศส าหรับผลติภณัฑ์ทกุประเภทที่ผลติและจ าหนา่ย โดยใช้วิธีการวา่จ้างผู้ รับเหมาช่วง
และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้ควบคมุคณุภาพการติดตัง้โดยรวม  

 บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากัด  

บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากดั (“EGT”) เป็นบริษัทร่วมทนุที่ได้รับอนมุตัิการจดัตัง้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 10/2555 เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555 มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 
100,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน โดยมี Enegate Co.,Ltd ซึง่เป็น
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บริษัทญ่ีปุ่ นผู้ผลิตอปุกรณ์ควบคมุไฟฟ้า และ บริษัท ไทย ไอจิเดนกิ จ ากดั ผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด และตู้คอนโทรล ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 49 และร้อยละ 21 ของทนุจดทะเบียน ตามล าดบั 

EGT ก่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อค้นคว้าวิจยัผลิตภณัฑ์ระบบควบคมุไฟฟ้าแรงสงู เช่น ตู้สวิทช์ตดัตอนระบบไฟฟ้า
แรงดนัสงู (High voltage under 33 kV) ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (Main Distribution Board: MDBs) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์และโครงการอื่นๆ รวมถึงเพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการด้าน Smart Technology ตลอดจนออกแบบ ผลิต และ
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ดงักลา่ว 

 
5.2  ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบนั พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานในปีที่ผา่นมาและปีปัจจบุนั  
 5.2.1  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

SPCG to update: ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา และปี 2555 จนถงึไตรมาสลา่สดุ คอื ไตรมาสที่ 1/2555 

   (หนว่ย : ล้านบาท) 

งบการเงิน 
ข้อมลูของเดิม งบการเงินไตรมาส 1 (เดี่ยว) (1) งบการเงินรวม 

ปี 2552 ปี 2553 
เดี่ยว 
ปี 2554 

รวม 
ปี 2554 ปี 2554 - Compare ปี 2555 ปี 2555 

สินทรัพย์หมนุเวียน 107.4 76.9 60.3 622.6 60.3 240.9 1,351.9 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 84.6 86.2 1,337.0 4,578.5 1,337.0 2,379.2 5,498.2 
สินทรัพย์รวม 192.0 163.1 1,397.3 5,201.1 1,397.3 2,620.1 6,850.1 
หนีส้ินหมนุเวียน 92.9 60.4 50.6 1,635.2 50.6 52.0 1,496.3 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 12.4 9.6 0.7 2,409.8 0.7 0.9 2,943.6 
หนีส้ินรวม 105.4 70.0 51.3 4,045.0 51.3 52.9 4,439.9 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 86.7 93.1 1,346.0 1,156.1 1,346.0 2,567.2 1,802.3 
ทนุจดทะเบียน 50.0 500.0 840.0 840.0 840.0 840.0 840.0 
ทนุช าระแล้ว - สทุธิ 50.0 50.0 500.0 500.0 500.0 560.0 560.0 
รายได้รวม (2) 295.8 316.3 332.6 586.2 66.4 22.6 213.9 
ต้นทนุขาย 248.8 255.2 276.5 305.5 51.9 15.6 87.7 
คา่ใช้จา่ยรวม (3) 292.1 307.3 330.8 572.3 65.0 24.0 182.6 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 3.7 9.0 1.8 13.9 1.4 (1.6) 31.3 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.01 0.18 0.01 (0.02) 0.02 (0.003) 0.02 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท)  (4) 0.17 0.25 - - - - - 
มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น (Fully diluted) 1.73 1.86 2.69 2.31 2.69 4.58 3.22 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 4.6 40.0 6.2 (218.6) 25.6 (7.5) (4.4) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (0.8) (0.4) (4.7) (1,852.0) 1.3 (1,060.0) (810.7) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (12.3) (33.5) (10.9) 2,053.5 (8.6) 1,246.1 1,344.4 

 
หมายเหตุ (1) ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ 
  (2) รวมก าไร/ขาดทนุจาดอตัราแลกเปลี่ยน และรายได้อ่ืน 
  (3) รวมต้นทนุขาย ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 

  (หนว่ย : ล้านบาท) 

งบการเงนิ 
งบเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม ไตรมาสที่ 1 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  ปี 2554 - Compare ปี 2555 
สินทรัพย์หมนุเวียน 149.7 152.2 354.8 771.5 1,051.2 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 561.9 1,865.1 1,186.3 4,196.7 5,374.1 
สินทรัพย์รวม 711.7 2017.3 1,541.2 4,968.2 6,425.3 
หนีส้ินหมนุเวียน 375.3 880.2 824.1 1,544.1 1,382.6 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 0.0 530.7 198.8 2,404.5 2,937.8 
หนีส้ินรวม 375.3 1410.9 1,022.9 3,948.6 4,320.4 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 336.3 606.5 518.3 1,019.6 2,104.9 
ทนุจดทะเบียน 350.0 450.0 450.0 450.0 1,500.0 
ทนุช าระแล้ว - สทุธิ 348.0 450.0 450.0 450.0 1,500.0 
รายได้รวม (2) 8.7 91.5 109.7 40.1 155.2 
ต้นทนุขาย 0.0 22.6 87.6 9.2 38.9 
คา่ใช้จา่ยรวม (3) 8.5 78.7 102.6 40.8 119.9 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 0.2 12.7 7.1 (0.7) 35.3 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.00 0.10 - - - 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท)  (4) - - - - - 
มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น (Fully diluted) 0.96 1.35 n/a n/a n/a 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน -20.0 -7.8 n/a n/a n/a 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ -309.4 -417.4 n/a n/a n/a 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 339.1 461.5 n/a n/a n/a 

 
หมายเหต ุ (1) ที่มา : งบการเงินของ SPC 
  (2) SPC เร่ิมมีบริษัทยอ่ยในปี 2552 
  (3) รวมก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน และรายได้อ่ืน 
  (4) รวมต้นทนุขาย ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบคุคล 

  
5.2.2 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลด าเนินงาน (MD&A) 

 
สรุปผลประกอบการและฐานะการเงนิที่ส าคัญส าหรับงบปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2554 และงบการเงนิรวมที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชี ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555  

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวมของบริษัทที่ปรากฎในงบการเงินรวมส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นสินทรัพย์ของ SPC 
และบริษัทย่อยของ SPC เท่านัน้โดยที่ยงัไม่ได้รวมสินทรัพย์ในธุรกิจเหล็กซึ่งเป็นธุรกิจดัง้เดิมของบริษัท มีจ านวน 2,036.87 ล้าน
บาท เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 140.88 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจ านวน 1,895.99 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 6.92 และร้อยละ 93.08 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยสนิทรัพย์ที่ส าคญัคือที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
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พลงังานแสงอาทิตย์ จ านวน 3 โครงการคือ โคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 จ านวนรวม 1,764.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 86.62 ของสนิทรัพย์รวม  

ณ 31 ธนัวาคม 2554 สนิทรัพย์รวมที่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัท จะเป็นสินทรัพย์ของ SPC บริษัทย่อยของ SPC 
รวมทัง้มีการรับรู้ฐานะการเงินของธุรกิจเหล็กตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นมา (ภายหลงัจากที่ SPC ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษัท เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2554) มีจ านวน 5,201.20 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 
622.62 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจ านวน 4,578.58 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.97 และร้อยละ 88.03 ของ
สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั สนิทรัพย์หมนุเวียนที่ส าคญัได้แก่ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าหรือกองทนุเปิดซึ่งเป็นการบริหารสภาพ
คลอ่งของบริษัท ลกูหนีก้ารค้าซึง่ผนัแปรไปตามยอดขายของบริษัท และ ลกูหนีก้รมสรรพากรซึ่งเป็นภาษีมลูค่าเพิ่มที่เกิดจากการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (VAT ซือ้) ที่ผนัแปรตามการทยอยก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึน้ ส่วน
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ส าคญัคือ ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ มีจ านวน 4,070.89 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 78.27 ของสินทรัพย์
รวม เป็นสนิทรัพย์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่มีการพฒันาโครงการเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2553 คือ โคราช 2 เลย 1 
และขอนแก่น 1 ทัง้นี ้สินทรัพย์หลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ คือ แผงพลงังานแสงอาทิตย์และเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวน 6,850.10 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 
1,351.95 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจ านวน 5,498.16 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.74 และร้อยละ 80.26 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดบั สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2554 อย่างมีนยัส าคญั สาเหตุส าคญัคือบริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และบริษัทมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เพิ่มขึน้ ส าหรับการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ถาวร สว่นใหญ่เนื่องมาจากการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยา่งตอ่เนื่อง 

 หนีส้ินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 1,430.40 ล้านบาทและ 
4,045.08 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 182.79 เมื่อเทียบกับปี 2553 ทัง้นี ้บริษัทมีหนีส้ินจาก
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยมีเงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จาก 402.11 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 
เป็น 2,445.32 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 เนื่องจากบริษัทอยูใ่นระหวา่งการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งต้องใช้เงิน
กู้ยืมระยะยาวในสดัสว่นท่ีสงู นอกจากนี ้รายการหนีส้นิท่ีส าคญัอื่นๆ ได้แก่ เจ้าหนีค้่าก่อสร้างและค่าสินทรัพย์ส าหรับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า และเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้หมุนเวียนในโครงการ ในขณะที่หนีส้ินจากธุรกิจเหล็กมีจ านวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็น
หนีส้นิหมนุเวียนของธุรกิจ ส าหรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 หนีส้นิรวมของบริษัทมีจ านวน 4,439.89 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.15 เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2554 เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาว 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 606.47 ล้านบาทและ 
1,156.12 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นการเปลีย่นแปลงที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 90.63 เมื่อเทียบกบัปี 2553  โดยเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่เทา่กบั 433.28 ล้านบาท และ 568.51 ล้านบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทมีการรับรู้
ส่วนทุนเพิ่มขึน้จากธุรกิจเหล็ก รวมถึงมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการรวมธุรกิจอีกจ านวน 89 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชี
ภายหลงัจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลบัของ SPC กบับริษัท ท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
ส าหรับ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจ านวน 2,410.22 ล้านบาท โดยเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ใหญ่เทา่กบั 1,802.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัจาก ณ สิน้ปี 2554 เนื่องจากบริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปจ านวน 60.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 21.00 บาท และได้รับเงินจากการเพิ่มทุนภายหลงัจากหัก
ค่าใช้จ่ายแล้วเป็นจ านวนประมาณ 1,223.83 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วเพิ่มขึน้จาก 
500.00 ล้านบาท เป็น 560.00 ล้านบาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นเพิ่มขึน้จาก 89.00 ล้านบาท เป็นประมาณ 1,251.89 ล้านบาท 
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อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E) ณ สิน้ปี 2554 เทา่กบั 3.50 เทา่ ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีสงูเนื่องจากบริษัทด าเนินการ
โรงไฟฟ้าในลกัษณะของเงินกู้ โครงการ (Project Financing) โดย SPKR1 ได้รับเง่ือนไขอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุที่ 60:40 ในขณะที่ 
SPSN1, SPNP1, SPKR2 และ SPLO1 ได้รับเง่ือนไขอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุที่ 70:30 อย่างไรก็ตาม อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้
ถือหุ้น (D/E) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ลดลงมาอยูท่ี่ 1.84 เทา่ เนื่องจากบริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุ 

ผลการด าเนินงาน 
ภายหลงัจากที่ SPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษัท เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2554 แล้ว บริษัทมี

รายได้จาก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจเหลก็และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่รายได้รวมคิดเป็นจ านวน 586.28 ล้านบาท และเมื่อ
เทียบกบังวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีรายได้รวมคิดเป็นจ านวน 91.47 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึน้
ร้อยละ 540.95 เนื่องจากในปี 2554 บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจเหล็ก ประกอบกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึน้
เป็นจ านวน 5 โครงการ กล่าวคือ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และเลย 1 เมื่อเทียบกับจ านวนโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในงวดเดียวกนัของปี 2553 เพียง 1 โครงการ ได้แก่ โคราช 1  

ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 213.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2554 ร้อยละ 
433.62 เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าทัง้ 5 โครงการข้างต้น รวมทัง้ของโครงการขอนแก่น 1 และโคราช 3 ที่เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ในขณะที่ไตรมาสแรกของปี 2554 มีโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
เพียง 2 โครงการ คือ โคราช 1 และ สกลนคร 1 นอกจากนี ้บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจเหล็กจ านวน 57.07 ล้านบาท ในขณะที่งวด
เดียวกนัของปีก่อนยงัไมม่ีรายได้จากธุรกิจดงักลา่วเนื่องจากยงัมิได้ท าการควบรวมกิจการ 

ต้นทนุขายและบริการของบริษัท ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 22.60 ล้านบาท และ 
305.49 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 66.94 และร้อยละ 46.58 ตามล าดบั โดยในปี 2553 บริษัทมีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นท่ีสงูเนื่องจากเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่ต้นทนุขายสว่นใหญ่เป็นคา่เสือ่มราคาจาก
สนิทรัพย์ถาวร สว่นในปี 2554 อตัราก าไรขัน้ต้นต ่าลงเนื่องจากมีการรวมธุรกิจเหล็กซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 15-20 
ส าหรับในงวด 3 เดือนแรกของปี 2555 ต้นทนุขายและบริการของบริษัทมีจ านวน 87.56 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
57.76 เพิ่มขึน้จากปี 2554 เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูเป็นสดัสว่นท่ีมากขึน้ 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 31.60 ล้านบาท และ 
131.48 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นการเปลีย่นแปลงที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 207.94 เมื่อเทียบกบังวดปี 2553 ซึ่งสว่นใหญ่เนื่องมาจาก
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าตอบแทนผู้บริหารที่เพิ่มขึน้ภายหลงัจากที่ SPC เข้าจดทะเบียนทางอ้อมผ่านบริษัท อย่างไรก็
ตาม สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมส าหรับปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 22.43 ซึ่งน้อยกว่าสดัส่วน
เดียวกนัของปี 2553 ที่ร้อยละ 34.55 เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก ส่วนในงวด 3 เดือนแรกของปี 2555 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจ านวน 38.59 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 18.04 เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่ง
ลดลงจากปี 2554 เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ 

ก าไรสทุธิเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 12.73 ล้านบาท และ 
13.98 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2554 แม้ว่าบริษัทมีรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ แต่ก็มีต้นทนุทางการเงินที่เพิ่มขึน้จาก
การกู้ยืมเงินเพื่อการพฒันาโรงไฟฟ้า รวมทัง้มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน สง่ผลให้มีก าไรสทุธิใกล้เคียงกบัปี 2553 อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณาจากสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน (11.79) ล้านบาท ซึ่งสาเหตหุลกัเกิดจากการ
จดัท างบการเงินรวม เนื่องจากรายได้จาก EPC และ OMM ที่ SPC ด าเนินการให้กับบริษัทย่อยของ SPC นัน้ถือเป็นรายการ
ระหวา่งกนัซึง่จะถกูตดัออกจากงบการเงินรวม แตภ่าษีเงินได้นิติบคุคลของ SPC จะถกูพิจารณาแยกช าระตามงบการเงินเดี่ยวของ
แตล่ะบริษัท ดงันัน้เมื่อจดัท างบการเงินรวม รายได้จาก EPC และ OMM จะถกูตดัออกในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีนิติบคุคลยงัคงอยู ่
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สง่ผลให้สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเกิดผลขาดทนุสทุธิ ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
งวดเป็นจ านวน 31.27 ล้านบาท โดยเป็นสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นจ านวน 10.94 ล้านบาท เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึน้   

สภาพคลอ่ง 
ในปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 18.03 ล้านบาท เนื่องจากมีก าไรสทุธิจากการ

ด าเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุมีจ านวน (465.05) ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพื่อซือ้สนิทรัพย์ของโรงไฟฟ้า 
และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินมีจ านวน 502.86 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินและการเพิ่มทนุ  

ส าหรับปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน (218.67) ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึน้จากการที่มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน และมีลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) มากขึน้ตามจ านวนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ทยอยเปิดเพิ่มขึน้ตามล าดบั กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการลงทุนมีจ านวน (1,852.07) ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นสว่นใหญ่ และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินมีจ านวน 2,053.54 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้กู้ ยืมเงิน
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ทยอยลงทนุเพิ่มขึน้ และเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

ในงวด 3 เดือนปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน (4.35) ล้านบาท สาเหตหุลกัจาก
การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุมีจ านวน (810.68) ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินมีจ านวน 1,344.44 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชน โดยมีเงินสดรับรวมเป็นจ านวน 1,222.83 ล้านบาท 

 
5.3 ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน (ถ้าม)ี โดยระบุถงึข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ

สอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผล
การด าเนินงานได้จัดท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

 ไมม่ี 
 
5.4 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก    

5.4.1 คณะกรรมการบริษัท  

บริษัทมีกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ทา่น  ประกอบด้วย  

ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาววนัดี กญุชรยาคง ประธานกรรมการ  
2. นายประสทิธ์ิ อุน่วรวงศ์ กรรมการ 
3. นายวฑิรู มโนมยักลุ กรรมการ 
4. นายสมศกัดิ์ กญุชรยาคง กรรมการ 
5. นายจิราคม ปทมุานนท์ กรรมการ 
6. นายเควิน จีราด พาแนล กรรมการ 
7. นายเกียรตชิยั พงษ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
8. นายวนัชยั หลอ่วฒันตระกลู กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นางสาววนัดี กุญชรยาคง ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ์ 
หรือ นายจิราคม ปทมุานนท์ หรือ นายสมศกัดิ์ กญุชรยาคง รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของกิจการ 

 
5.4.2 ผู้บริหารที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริษัท  

ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายชยัวฒัน์ ตัง้สวุรรณพานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายบญัชีและการเงิน (รักษาการ) 
2. นายธมภน ศภุจนัทร์ประภา รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายการลงทนุ 
3. นายพรชยั พรนวิฒัน์ชยั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายเทคนิค 
4. นายสมศกัดิ์ กญุชรยาคง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

 
5.4.3 ผู้ถอืหุ้น  
รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนของบริษัทเมื่อ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555   

ล าดับที่ ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

1 
ครอบครัวกญุชรยาคง 
ประกอบด้วย 304,000,700 54.29 

  น.ส.วนัดี กญุชรยาคง 263,050,700 46.97 
  นางประคอง กญุชรยาคง 21,600,000 3.86 
  น.ส.สมปอง กญุชรยาคง 9,000,000 1.61 
  นายสมศกัดิ์ กญุชรยาคง 9,000,000 1.61 
  นางกนกพร กญุชรยาคง 1,350,000 0.24 

2 นายชาญชยั กลุถาวรากร 41,000,000 7.32 
3 ครอบครัวพาเนล ประกอบด้วย 22,744,000 4.06 
  นายเควิน จีราด พาเนล 13,820,000 2.47 
  นายแอนโทนี เดวิด พาเนล 8,924,000 1.59 

4 ครอบครัวอุน่วรวงศ์ ประกอบด้วย 20,300,000 3.63 
  นายประสทิธ์ิ อุน่วรวงศ์ 11,792,100 2.11 
  นางรสสคุนธ์ อุน่วรวงศ์ 8,307,900 1.48 
  นายณฐักนธ์ อุน่วรวงศ์ 100,000 0.02 
  นายนนทกร อุน่วรวงศ์ 100,000 0.02 
5 นายวิทรู มโนมยักลุ 12,860,000 2.30 

6 เคียวเซร่า คอร์ปอเรชัน่ 9,000,000 1.61 

7 นายเอยีน แลงคาสเตอร์ 5,343,300 0.95 

8 MR. BAT GUAN TEO 3,859,900 0.69 
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ล าดับที่ ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

9 นายทวศีกัดิ ์ศรีประจิตตชิยั 2,800,000 0.50 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 2,670,400 0.48 

11 ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 148,281,700 26.48 
รวม 560,000,000 100.00 

 
5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้าม)ี  
 ไมม่ี 
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีไม่เพียงพอให้ระบุ

แหล่งที่มาของเงนิทุนนีด้้วย 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจดัหาแหลง่เงินทนุ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมลูตามข้อ 1.1.9 และ 1.2.9 (แหลง่ที่มา
ของเงินทุน) ข้างต้น เพียงพอต่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทเป้าหมาย และจะไม่มีผลกระทบต่อระดับเงินทุน
หมนุเวียนและการประกอบการของบริษัทฯ  

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ณ วนัที่ 29 มิถนุายน 2555 บริษัทฯ และ SPC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และ SPC อย่างมีนยัส าคญั และ บริษัทฯ และSPC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบ
ด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และSPC ที่มีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5.0 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นซึ่งถอืหุ้นของบริษัทฯ ตัง้แต่ร้อยละ 10.0 ขึน้ไป 
ในปี 2554 และในไตรมาสที่ 1/2555 บริษัทฯ ไมม่ีรายการระหวา่งกนั 
ในปี 2554 และในไตรมาสที่ 1/2555 SPC และบริษัทยอ่ย มีผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหวา่ง SPC และบริษัทยอ่ยกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป ดงันี ้
 

บุคคล/ 
นิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีสิน้สุด

วันที่ 31 
มีนาคม 2554 

รอบปีสิน้สุด
วันที่ 31 

มีนาคม 2555 
1. บริษัท ทองหล่อ  

โฮลดิง้ จ ากัด 
( “ ท อ ง ห ล่ อ  โ ฮ
ลดิง้”) 
  
ประกอบธุร กิจใ ห้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 

1.  คุณสมปอง กุญชรยาคง 
 - ถือหุ้นในบริษัท ฯ ร้อยละ  1.61  ณ 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 
 -   เป็นหนึง่ในกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทฯ 
 - ด ารงต าแหน่งกรรมการในทองหล่อ  

โฮลดิง้และถือหุ้ นร้อยละ 50.7 ใน        
ทองหลอ่ โฮลดิง้ ณ วนัที่ 30 เมษายน 
2554 

2.  คุณประคอง กุญชรยาคง 
 - ถือหุ้นในบริษัท ฯ ร้อยละ  3.86 ณ 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 
 -   เป็นหนึง่ในกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทฯ 

รายการระหว่าง SPC กับทองหล่อ โฮ
ลดิง้ นัน้ เป็นรายการที่เกิดขึน้ก่อนการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทางอ้อม โดย ณ ปัจจุบัน SPC ไม่มี
รายการกบั ทองหลอ่โฮลดิง้ แล้ว 
 
1. ค่าเช่าพืน้ที่อาคาร 
เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม 2552 SPC ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้ลงนามใน
สญัญาเช่าพืน้ที่อาคาร กับ บริษัท ทอง
หล่อ โฮลดิง้ จ ากัด เพื่อเช่าส านักงาน 
เลขที่  946/7 ซอยสุขุมวิท 55 ถนน
สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ เนือ้ที่ 333 ตารางเมตร โดย

 
 
 
 
 
 

40.0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. ร า ยก า รดั ง ก ล่ า ว ถื อ เ ป็ น
รายการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และมี
เ ง่ือนไขการค้า และอัตราค่า เช่ า 
เทียบเทา่กบัเง่ือนไขการค้า และอตัรา
ค่าเช่าที่ ทองหล่อ โฮลดิง้ ปล่อยเช่า
ให้แก่ผู้ เช่ารายอื่น โดย SPC เห็นว่า
อาคารดงักล่าวตัง้อยู่ในบริเวณกลาง
เมือง ซึง่สามารถอ านวยความสะดวก
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บุคคล/ 
นิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีสิน้สุด

วันที่ 31 
มีนาคม 2554 

รอบปีสิน้สุด
วันที่ 31 

มีนาคม 2555 
 - ด ารงต าแหน่งกรรมการในทองหล่อ  

โฮลดิง้และถือหุ้ นในทองหล่อ โฮลดิง้ 
ร้อยละ 0.01 ณ วันที่  30 เมษายน 
2554 

 
3.  คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง 
 -  ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทฯ และ

ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.61 ณ วนัที่ 
6 กรกฎาคม 2555 

 -   เป็นหนึง่ในกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ 

 - ถือหุ้ น ในทองหล่อ โฮลดิง้  ร้อยละ 
0.05 ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2554 

 
4. คุณกนกพร กุญชรยาคง 
 -  ถือหุ้ นในบริษัท ฯ ร้อยละ  0.24 ณ 

วนัท่ี  6 กรกฎาคม 2555 
 -   เป็นหนึง่ในกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทฯ 

สญัญาเช่ามีอายุ 3 ปี นบัตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 มีอตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 
บาท และในวนัท าสญัญา บริษัทฯต้อง
ช าระเงินจ านวน 60,000 บาท เพื่อเป็น
หลกัประกนั ทัง้นี ้SPC ได้มีการยกเลิก
สัญญาดั ง ก ล่ า ว ตั ้ง แ ต่ วั น ที่  28 
กมุภาพนัธ์ 2554 แล้ว 

 
2. ค่าเช่าทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบ
อาคาร 
เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม 2552 SPC ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้ลงนามใน
สัญญากับ บริษัท ทองหล่อ โฮลดิ ง้ 
จ ากดั เพื่อเช่าทรัพย์สนิอนัเป็นสว่นควบ
ในอาคารและอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ใน
อาคารเลขที่ 946/8 ซอยสุขุมวิท 55 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพฯ เนือ้ที่ 333 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ในการเดินทางให้แก่พนักงาน และ
ผู้บริหารของ SPC  
 
 
  

 
 
 
 
2.  ร า ยก า รดั ง ก ล่ า ว ถื อ เ ป็ น
รายการค่าเช่าทรัพย์สินอันเป็นส่วน
ควบอาคาร ภายใต้ เง่ือนไขการค้า 
และอตัราค่าเช่า เทียบเท่ากบัเง่ือนไข
การค้า และอัตราค่าเช่าที่ ทองหล่อ 
โฮลดิง้ ปลอ่ยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายอื่น 
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บุคคล/ 
นิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีสิน้สุด

วันที่ 31 
มีนาคม 2554 

รอบปีสิน้สุด
วันที่ 31 

มีนาคม 2555 
 -  ถือหุ้นในทองหลอ่ โฮลดิง้ ร้อยละ 0.02 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2554 
 

โดยสญัญาเช่ามีอาย ุ3 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ 
1 มกราคม 2553 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2555 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 
บาท และในวันท าสัญญา บริษัทต้อง
ช าระเงินจ านวน 90,000 บาท เพื่อเป็น
หลกัประกนั ทัง้นี ้SPC ได้มีการยกเลิก
สัญญาดั ง ก ล่ า ว ตั ้ง แ ต่ วั น ที่  28 
กมุภาพนัธ์ 2554 แล้ว 



 

หน้า 60/135 

บุคคล/ 
นิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีสิน้สุด

วันที่ 31 
มีนาคม 2554 

รอบปีสิน้สุด
วันที่ 31 

มีนาคม 2555 
2. บ ริ ษั ท  เ จ เ พ็ น 
จ ากัด 

   (เจเพ็น) 
 
เ ป็ น บ ริ ษั ท รั บ เ หม า
ก่ อ ส ร้ า ง โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า
พลงังานแสงอาทิตย์ 

1. คุณจิราคม ปทุมานนท์ 
 - ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทฯ 

และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.18 ณ 
วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 

 -   เป็นหนึง่ในกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ 

 -   ถือหุ้น ร้อยละ 10.0 ในบริษัท เจเพ็น 
จ ากดั 

- ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้ จัดการ
อาวโุสใน SPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ  

 
 2. คุณปิยรัตน์ สุขสมบัติ 

-  เป็นน้องสาวของคุณจิราคม ปทุมา
นนท์  

-  ถือหุ้น ร้อยละ 70.0 ในบริษัท เจเพ็น 
จ ากดั 

SPC ได้มีการท าสญัญากบับริษัท เจเพ็น 
จ ากัด โดยให้ บริษัท เจเพ็น จ ากัด เป็น
ผู้ออกแบบและรับเหมาโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท
ดงันี ้ โคราช 1 มูลค่า 59,431,191.9 
บาท (รวมสญัญาจ้างออกแบบและสว่น
เพิ่ ม เติม )   สกลนคร  1 มูลค่า 
59,153,666.0 บาท นครพนม 1 มลูค่า 
58,388,616.0 บาท โคราช 2 มูลค่า 
66,297,949.0 บาท เลย 1 มูลค่า 
65,550,340 บาท ขอนแก่น 1 มูลค่า 
63,990,494 บาท โคราช 3 มูลค่า 
64 ,386 ,180 บาท โคราช 4 มูลค่ า 
62 ,481 ,580  บาท โคราช 7  มูลค่ า 
61 ,099 ,140  บาท โคราช 8  มูลค่ า 
73 ,830 ,000  บาท โคราช 5  มูลค่ า 
69,504,685.5 บาท ขอนแก่น 3 มูลค่า 
71,234,180 บาท และ ขอนแก่น 4 มลูค่า 
69,515,064 .5 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2554 และ 2555 SPC ได้ท าการ
ประกวดราคางานออกแบบและจ้าง
เหมาช่วง ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ของ  

โคราช 2 เลย 1 ขอนแก่น 1 โคราช 3 
โคราช 4 โคราช 7 โคราช 8 โคราช 5 
ขอนแก่น 3 และ ขอนแก่น 4 ซึ่ งใน
โครงการ ขอนแก่น 1 โคราช 3 โคราช 4 
โคราช 7 โคราช 8 โคราช 5 ขอนแก่น 3 
และ ขอนแก่น 4 นัน้ SPC ได้ท าการ
ประกวดราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ท โดย
บริษัท เจเพ็น จ ากัด ผ่านเกณฑ์การ
คดัเลอืกเนื่องจาก  
(1) บริษัท เจเพ็น จ ากัด เสนอราคา
ต ่าสดุ  
(2) ผู้ บริหารบริษัท เจเพ็นจ ากัด มี

ผลงาน และประสบการณ์ทางด้าน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ มาก
วา่ 30 ปี  
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บุคคล/ 
นิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีสิน้สุด

วันที่ 31 
มีนาคม 2554 

รอบปีสิน้สุด
วันที่ 31 

มีนาคม 2555 
 
 

 (3) มีบุคคลากรและทีมงานที่มี
คณุภาพ 

 ทัง้นีคุ้ณวันดี กุญชรยาคง และผู้ เก่ียวข้อง
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
มิได้เป็นผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ 
ผู้ มีส่วนได้ เสีย หรือผู้ รับประโยชน์ทอด
สุดท้าย (beneficial owner) ในบริษัท 
เจเพ็น จ ากัด หรือได้รับประโยชน์อื่นใดจาก
การท ารายการระหวา่งบริษัทหรือบริษัทย่อย 
กบับริษัท เจเพ็น จ ากดั    

1. มูลค่ารายจ่ายฝ่ายทุน 
รายการดังกล่าว เป็นรายการรับ รู้
ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์จากการว่าจ้าง บริษัท เจ
เพ็น จ ากดั  

44,548.0 
 

112,300.7 1. รายการดงักลา่วถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไข
สญัญาออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้าง
ระหวา่งบริษัท เจเพ็น จ ากดั กบั SPC 

  2. มูลค่าซือ้วัสดุก่อสร้าง 
 

2,238.0 30,209.8 2. รายการดงักลา่วถือเป็นรายการปกติ
ทางธุ ร กิ จ  โดยบ ริ ษัทฯ ไ ด้มี กา ร
เปรียบเทียบราคา และเง่ือนไขการค้า 
โดยราคาและเง่ือนไขการค้าดงักลา่ว
เป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้า
ตลาด ทัง้นีบ้ริษัท เจเพ็น จ ากดั ได้น า
สนิค้าดงักลา่วไปติดตัง้ที่โครงการของ
บริษัทฯ 
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บุคคล/ 
นิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีสิน้สุด

วันที่ 31 
มีนาคม 2554 

รอบปีสิน้สุด
วันที่ 31 

มีนาคม 2555 
  3.ต้นทุนงาน OMM 

 
 
 

- 6,889.9 3.รายการดงักล่าวถือเป็นรายการปกติ
ทางธุ ร กิจ  และ เ ป็นไปตามเ งือน
สัญญาจ้างบริการ งานปฏิบัติการ 
งานบ ารุงรักษา และงานประมวลผล 

  4. เงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 
 รายการดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า

คา่จ้างรับเหมางานก่อสร้างโซลา่ฟาร์ม 

- ยอดต้นงวด @ Jan 11, Jan 12  
 - เพิ่มขึน้ 
 -  (ลดลง) 
 -  ยอดปลายงวด @ 31 Dec 11, 31 

Mar 12 

 
 
 

52.0 
116,971.9 
(93,575.1) 
  23,448.8 

 
 
 

23,448.8 
121,033.6 
(53,514.5) 
  90,967.9 

4. รายการดงักลา่วถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเงินจ่ายดงักลา่วเป็นไป
ตามเง่ือนไขสญัญาออกแบบและจ้าง
เหมาก่อสร้างระหว่างบริษัท เจเพ็น 
จ ากดั กบั SPC 

 
 
 

  5. เจ้าหนีค่้าก่อสร้าง 
     รายการดังกล่าวเป็นค่าก่อสร้างค้าง

จ่ายตามเง่ือนไขในสัญญาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ SPC 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

5. รายการดงักลา่วถือเป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไข
สญัญาออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้าง
ระหวา่งบริษัท เจเพ็น จ ากดั กบั SPC 
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บุคคล/ 
นิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 รอบปีสิน้สุด

วันที่ 31 
มีนาคม 2554 

รอบปีสิน้สุด
วันที่ 31 

มีนาคม 2555 
 -  ยอดต้นงวด @ Jan 11, Jan 12 
 - เพิ่มขึน้ 
 -  (ลดลง) 
 -  ยอดปลายงวด @ 31 Dec 11, 31 

Mar 12 

- 
405,553.9  

(376,089.8) 
  29,464.1  

29,464.1 
58,786.2 

(61,861.1) 
  26,389.2 

 
ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมลูรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และมีความเห็นวา่รายการ
ระหวา่งกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ในลกัษณะเดียวกบัท่ี
วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (Arm’s 
Length Basis) และไมม่ีการถา่ยเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  
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9. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
9.1 สรุปสัญญาส าคัญที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ 

สญัญาต่างๆ ทัง้หมดที่บริษัทฯ ได้เข้ากระท า เป็นการกระท าขึน้ตามปกติของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้
หลกัการการกระท ากบับคุคลภายนอกผู้ไมม่ีสว่นได้เสยี (an arm’s-length basis) 

9.2 สรุปสัญญาส าคัญที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาของ SPC 

 SPC ได้เข้าท าข้อตกลงกรอบการลงทุน (Investment Framework Agreement) กบับรรษัทเงินทนุระหว่างประเทศ 
(International Finance Corporation) (“IFC”) ลงวนัท่ี 7 มิถนุายน 2553 ซึง่ได้ก าหนดเง่ือนไขให้ IFC มีสทิธิ แตม่ิได้เป็น
ข้อผกูมดั ที่จะเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของโรงไฟฟ้าแหง่อื่นท่ีเป็นบริษัทยอ่ยของ SPC จ านวนรวมอีก 16 แหง่ ที่ราคาตาม
มลูคา่ที่ตราไว้ โดยมลูคา่เงินลงทนุคิดเป็นสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 20.0 ของทนุจดทะเบียนของโรงไฟฟ้าแตล่ะแหง่ โดย IFC 
พิจารณาการเข้าร่วมทนุส าหรับโรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆ ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ SPC ยื่นเสนอแผนการลงทนุในโรงไฟฟ้า
ให้แก่ IFC 

 SPC ได้เข้าท าสญัญากบับริษัทผู้จดัจ าหนา่ยแผงพลงังานแสงอาทิตย์แหง่หนึง่ โดยสญัญาดงักลา่วท าขึน้ในปี 2553 โดย
ไมม่ีก าหนดอายสุญัญาและสามารถยกเลกิหากทัง้ 2 ฝ่ายตกลงร่วมกนั 

 บริษัทย่อยของ SPC ได้มีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้หมด 34 ฉบบัในระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2553 โดยสญัญา
ดงักลา่วมีระยะเวลา 5 ปี และมีการต่ออายทุุกๆ 5 ปีโดยอตัโนมตัิ และมีผลบงัคบัใช้จนกว่าผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นหนงัสือขอ
ยกเลกิสญัญา และบริษัทยอ่ยยงัได้รับสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) 8 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี
นบัจากวันที่เร่ิมมีการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทัง้ 34 ฉบบั โดยมีสญัญา 9 ฉบับ ที่เปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
ภายใต้ SPKR 1 ในปี 2553 SPSN1 SPNP1 SPKR2 และ SPLO1 ในปี 2554 และ SPKK1 SPKR3 SPKR7 SPR4 ในปี 
2555โดยนบัถึง 31 พฤษภาคม 2555  นอกจากนีม้ีสญัญาอีก 11 ฉบบั ที่ต้องเปิดขายไฟฟ้าภายในปี 2555 และอีก 14 
ฉบบั ทีต้่องเปิดขายไฟฟ้าภายในปี 2556 

 นอกจากนีบ้ริษัทยอ่ยของ SPC ยงัมีการเข้าท าสญัญาอื่นๆ ที่เป็นการกระท าขึน้ตามปกติของการด าเนินธุรกิจของ SPC 
ภายใต้หลกัการการกระท ากบับคุคลภายนอกผู้ไมม่ีสว่นได้เสยี (an arm’s-length basis) 

10. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิ 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

11. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น  

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล 
และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 
โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการในข้อ 11 ของสารสนเทศที่เปิดเผยตามตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ข้อ 16 ในข้อ 1 ข้างต้น – สารสนเทศที่เก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบญัชี 1 ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 
21 มิถนุายน 2555 และวนัท่ี 25 มิถนุายน 2555   
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13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
 คณะกรรมการบริษัท 

ไม่มีความเห็นแตกต่าง (โปรดพิจารณาข้อ 12) ของสารสนเทศที่ เปิดเผยตามตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ข้อ 16 ในข้อ 1 ข้างต้น – สารสนเทศที่เก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบญัชี 1 ของ บริษัทฯ เมื่อวนัที่ 
21 มิถนุายน 2555 และวนัท่ี 25 มิถนุายน 2555) 

14. ข้อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่ มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ให้
ระบุชื่อและจ านวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ไมม่ี 
     
     
  
 ____________________________ 

 (นางสาววนัดี กญุชรยาคง) 
            กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ  

เก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย์เก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย์  
 

ของ 

บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั ((มหาชนมหาชน))  
 
 
 

เสนอต่อ 

คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 
 
 

โดย 

 
 
 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

6 กรกฎาคม 2555 
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นิยามศัพท์ 

ค ำนิยำมดงัตอ่ไปนี ้ให้มีควำมหมำยตำมท่ีระบไุว้ในเอกสำรฉบบันี ้เว้นแตจ่ะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

“SPCG” หรือ “บริษัท” หมำยถงึ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) 

“SPC”  บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกดั 

“SPE”  บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั 

“SSR”  บริษัท สตีล แอนด์ โซล่ำ รูฟ จ ำกดั 

“SPA”  บริษัท  โซล่ำ เพำเวอร์ แอสเซท็ จ ำกดั 

“TSF”  บริษัท ไทยโซลำร์ฟิวเจอร์ จ ำกดั 

“EGT”  บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน”  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทให้เป็น
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพ่ือให้ควำมเหน็ในกำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้

“RATCH”  บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบรีุโฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

“กฟผ.”  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย 

“กฟภ.”  กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค 

“ESCO Fund”  กองทนุเพ่ือส่งเสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำน 

“IFC”  International Finance Corporation หรือ บรรษัทเงินทนุระหว่ำงประเทศ เป็นสมำชิกใน
กลุ่มธนำคำรโลก (World Bank) ท่ีสนบัสนนุกำรลงทนุในโครงกำรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม 

“ไทยฟ้ำ”  บริษัท ไทยฟ้ำ เพำเวอร์ จ ำกดั  

“MML”  Mott MacDonald (Thailand) Company Limited เป็นเครือข่ำยของบริษัทท่ีปรึกษำในกำร
จดักำรด้ำนวศิวกรรมจำกประเทศองักฤษซึง่มีเครือข่ำยอยู่ใน 120 ประเทศทัว่โลก 

“COD”  Commercial Operation Date หรือ วนัท่ีท่ีโรงไฟฟ้ำเร่ิมต้นจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบของ 
กฟภ. 

“VSPP”  Very Small Power Producer หรือ ผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนขนำดเล็กมำก 
หรือไม่เกิน 10 เมกกะวตัต์ 

“CERs”  Certified Emission Reductions หรือกำรรับรองกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
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ทัง้นี ้ค ำนิยำมส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีพฒันำโดยบริษัทย่อยของ SPC ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรฉบบันี ้เว้นแตจ่ะ
ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

โครงการที่ ชื่อโครงการ บริษัทผู้ด าเนินโครงการ ชื่อยอ่บริษัทผู้ด าเนินโครงการ 

1 โคราช 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จ ากดั SPKR1 
2 สกลนคร 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จ ากดั SPSN1 
3 นครพนม 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จ ากดั SPNP1 
4 โคราช 2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จ ากดั SPKR2 
5 เลย 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จ ากดั SPLO1 
6 ขอนแก่น 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ากดั SPKK1 
7 โคราช 3 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั SPKR3 
8 โคราช 4 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั SPKR4 
9 โคราช 7 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั SPKR7 
10 โคราช 8 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จ ากดั SPKR8 
11 โคราช 5 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จ ากดั SPKR5 
12 ขอนแก่น 3 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ากดั SPKK3 
13 ขอนแก่น 4 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ากดั SPKK4 
14 ขอนแก่น 5 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ากดั SPKK5 
15 โคราช 9 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จ ากดั SPKR9 
16 ขอนแก่น 8 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ากดั SPKK8 
17 บรีุรัมย์ 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 1) จ ากดั SPBR1 
18 บรีุรัมย์ 2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 2) จ ากดั SPBR2 
19 โคราช 6 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากดั SPKR6 
20 ขอนแก่น 2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ากดั SPKK2 
21 หนองคาย 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จ ากดั SPNK1 
22 อดุรธานี 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อดุรธานี 1) จ ากดั SPUD1 
23 ขอนแก่น 7 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากดั SPKK7 
24 บรีุรัมย์ 3 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) จ ากดั SPBR3 
25 นครพนม 2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากดั SPNP2 
26 ขอนแก่น 6 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ากดั SPKK6 
27 ขอนแก่น 9 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ากดั SPKK9 
28 ขอนแก่น 10 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากดั SPKK10 
29 เลย 2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากดั SPLO2 
30 นครพนม 3 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จ ากดั SPNP3 
31 สกลนคร 2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จ ากดั SPSN2 
32 สริุนทร์ 1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สริุนทร์ 1) จ ากดั SPSR1 
33 สริุนทร์ 2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สริุนทร์ 2) จ ากดั SPSR2 
34 สริุนทร์ 3 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สริุนทร์ 3) จ ากดั SPSR3 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

หน้า 69/135 

 

  วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2555 
 
เร่ือง ควำมเหน็ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบักำรได้มำซึง่สินทรัพย์  

ของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) 

เรียน คณะกรรมกำร และผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน)  

อ้ำงถงึ 1. มตคิณะกรรมกำรบริษัท เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 12/2555 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2555 

 2.  สำรสนเทศกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ ของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) วนัท่ี 11 เมษำยน 2555 วนัท่ี 
21 มิถุนำยน 2555 และวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2555   

 3.  แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เปิดเผยผ่ำนส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เม่ือวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2555  

 4. งบกำรเงินรวมของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับงวดปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 ตรวจสอบโดย 
บริษัท เอส.เค. แอคเคำน์แต้นท์ เซอร์วสิเซส  จ ำกดั และส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2555 สอบ
ทำนโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

 5. รำยงำน Technical Advisor for Solar PV Project ของโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 1 - 16 ซึง่จดัท ำโดย Mott MacDonald 
(Thailand) Company Limited เพ่ือเป็นเอกสำรสนบัสนนุกำรขอกู้ ยืมเงินจำกธนำคำรกสิกรไทย  

 6. สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ ระหว่ำง กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค และ บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกดั รวมทัง้สิน้จ ำนวน 34 สญัญำ 
 7. ประมำณกำรทำงกำรเงินส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำขนำดก ำลงักำรผลิต 7.5 เมกกะวตัต์ ซึง่จดัท ำโดยผู้บริหำรของ 

บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกดั ซึง่มีกำรปรับปรุงคำ่ใช้จ่ำยบำงส่วนให้สอดคล้องโครงกำรท่ีด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์แล้ว  
 8.   สญัญำเงินกู้ ยืมของโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 10 – 16 
 9. สญัญำกำรซือ้ขำย CERs หรือ Certified Emission Reductions Purchase Agreement 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) (“SPCG” หรือ “บริษัท”) หรือช่ือเดิมว่ำ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ ำกดั (มหำชน) เดิมมีทนุ
จดทะเบียนช ำระแล้ว 50,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ด ำเนินธุรกิจผลิต จัดจ าหน่าย และให้บริการติดตัง้วัสดุ
ก่อสร้างเหล็กเคลือบท่ีเก่ียวข้องกบัหลงัคาและฝาผนงั ต่อมาบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 จึงมีมติอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด (“SPC”) ซึ่งด ำเนินธุรกิจพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จ ำนวน 34 โครงกำร รวมทัง้รับเหมำ
ก่อสร้ำงและให้บริกำรด้ำนปฏิบตักิำร บ ำรุงรักษำและประเมินผลโรงไฟฟ้ำ โดยในวนัท่ี 28 มีนำคม 2554 บริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นสำมญั
ของ SPC จ ำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ในรำคำซือ้หุ้ นละ 10 บำท คิดเป็นค่ำตอบแทนรวมทัง้สิน้ 
450,000,000 บำท โดยบริษัทช ำระค่ำตอบแทนเป็นหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทจ ำนวน 450,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 
บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1 บำท รวมเป็นรำคำเสนอขำยหุ้นของบริษัททัง้สิน้ 450,000,000 บำท เพ่ือตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น
ของ SPC ท่ีตอบรับค ำเสนอซือ้หุ้นของบริษัท โดยน ำหุ้นท่ีถือใน SPC มำช ำระเป็นค่ำหุ้นแทนกำรช ำระด้วยเงิน กำรเข้ำซือ้หุ้น
ดงักล่ำวมีผลท ำให้บริษัทเข้ำถือหุ้นร้อยละ 100 ใน SPC และได้มำซึง่สินทรัพย์ของ SPC รวมทัง้บริษัทย่อยอีก 34 แห่งของ SPC ซึง่
ด ำเนินธุรกิจพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ และรำยกำรดงักล่ำวจดัเป็นกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ทำงอ้อม ตำม
หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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SPC ได้จัดท ำสัญญำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (“กฟภ.”) จ ำนวนรวม 34 
โครงกำร และได้รับส่วนเพิ่มรำคำรับซือ้ไฟฟ้ำ (Adder) ในอตัรำ 8 บำทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลำ 10 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) โรงไฟฟ้ำทัง้ 34 แหง่จะด ำเนนิกำรภำยใต้บริษัทย่อยของ SPC จ ำนวน 34 
บริษัท ปัจจบุนัมีควำมคืบหน้ำของกำรพฒันำโครงกำรดงัตำรำง 

ล าดับ(1) ช่ือบริษัทย่อยของ SPC  
ผู้ด าเนินโครงการ 

จังหวัดที่ตัง้ 
 ก าหนดการ 

COD 
หมายเหตุ 

1 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 1) จ ากดั นครราชสีมา 21 เม.ย. 2553(2) 

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 

2 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จ ากดั สกลนคร 9 ก.พ. 2554(2) 
3 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 1) จ ากดั นครพนม 22 เม.ย. 2554(2) 
4 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 2) จ ากดั นครราชสีมา 13 ก.ย. 2554(2) 
5 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (เลย 1) จ ากดั เลย 15 ก.ย. 2554(2) 
6 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ากดั ขอนแก่น 15 ก.พ. 2555(2) 
7 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั นครราชสีมา 9 มี.ค. 2555(2) 
8 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั นครราชสีมา 14 พ.ค.2555(2) 
9 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั นครราชสีมา 30 พ.ค.2555(2) 
10 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 8) จ ากดั นครราชสีมา ส.ค. 2555(3) ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2554 เม่ือวนัที่  
6 ก.ย. 2554 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพฒันา 
11 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 5) จ ากดั นครราชสีมา ก.ย. 2555(3) 

ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เม่ือวนัที่  

10 เม.ย. 2555 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพฒันา 

12 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ากดั ขอนแก่น ก.ย. 2555(3) 
13 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ากดั ขอนแก่น ก.ย. 2555(3) 
14 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ากดั ขอนแก่น ก.ย. 2555(3) 
15 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 9) จ ากดั นครราชสีมา ก.ย. 2555(3) 
16 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ากดั ขอนแก่น ก.ย. 2555(3) 
17 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 1) จ ากดั บรีุรัมย์ ม.ค. 2556(3) ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2555 
เม่ือวนัที่ 10 พ.ค. 2555 ปัจจบุนั 
ท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินแล้ว 

18 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 2) จ ากดั บรีุรัมย์ ม.ค. 2556(3) 
19 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากดั นครราชสีมา ม.ค. 2556(3) 
20 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ากดั ขอนแก่น ม.ค. 2556(3) 
21 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จ ากดั บงึกาฬ มี.ค. 2556(3) 

อยูร่ะหวา่งการขออนมุตัิจากที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 ในวนัที่ 

30 ก.ค.2555 

22 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (อดุรธานี 1) จ ากดั อดุรธานี มี.ค. 2556(3) 
23 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากดั ขอนแก่น มี.ค. 2556(3) 
24 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) จ ากดั บรีุรัมย์ มี.ค. 2556(3) 
25 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากดั นครพนม มี.ค. 2556(3) 
26 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ากดั ขอนแก่น มี.ค. 2556(3) 
27 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ากดั ขอนแก่น 31 ต.ค. 2556(4) 

ยงัไมเ่ร่ิมการพฒันา 
28 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากดั ขอนแก่น 31 ต.ค. 2556(4) 
29 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากดั เลย 31 ต.ค. 2556(4) 
30 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 3) จ ากดั นครพนม 31 ต.ค. 2556(4) 
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ล าดับ(1) ช่ือบริษัทย่อยของ SPC  
ผู้ด าเนินโครงการ 

จังหวัดที่ตัง้ 
 ก าหนดการ 

COD 
หมายเหตุ 

31 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จ ากดั สกลนคร 31 ต.ค. 2556(4) 
32 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 1) จ ากดั สริุนทร์ 31 ต.ค. 2556(4) 
33 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 2) จ ากดั สริุนทร์ 31 ต.ค. 2556(4) 
34 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 3) จ ากดั สริุนทร์ 31 ต.ค. 2556(4) 

หมายเหต:ุ  (1) ล าดบัท่ี 1 – 26 เรียงตามล าดบัการพฒันาโครงการ 
 (2)  วนัท่ีโรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (COD) ตามความเป็นจริง 
 (3)  ก าหนดการ COD โดยประมาณ 
 (4)  ก าหนดการ COD ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้ำ 9 โครงกำรแรกท่ีถูกพัฒนำ ซึง่ได้แก่โรงไฟฟ้ำท่ีได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วทัง้ 9 แห่งข้ำงต้น มีก ำลงักำรผลิต
ตดิตัง้โครงกำรละประมำณ 6 เมกกะวตัต์ แตท่ี่ผ่ำนมำกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จริงโดยเฉล่ียแล้วต ่ำกว่ำจ ำนวนไฟฟ้ำท่ี กฟภ.รับซือ้ตำม
สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำท่ี 5.88 เมกกะวตัต์จ ำหน่ำย ดงันัน้บริษัทจึงมีแผนกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตติดตัง้ส ำหรับโรงไฟฟ้ำอีก 25 แห่งท่ี
เหลือ เป็นโครงกำรละประมำณ 7.5 เมกกะวตัต์ ซึง่คำดว่ำจะท ำให้สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ใกล้เคียงกบัจ ำนวนท่ี กฟภ.รับซือ้
ตำม สญัญำ ส่งผลให้ก ำลงักำรผลิตตดิตัง้โดยรวมของโรงไฟฟ้ำทัง้หมด 34 แห่งเพิ่มขึน้เป็นประมำณ 241.5 เมกกะวตัต์ โดย SPCG 
มีแผนท่ีจะด ำเนินกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำอย่ำงตอ่เน่ืองให้ครบ 34 แหง่ภำยในปี 2556 

ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนงำนดงักล่ำว ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2555 ท่ี
ประชุมจึงมีมติอนมุัติให้ SPCG ท ำกำรลงทนุผ่ำน SPC เพ่ือพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 ได้แก่ โครงกำรหนองคำย 1 
อดุรธำนี 1 ขอนแก่น 7 บรีุรัมย์ 3 นครพนม 2 และขอนแก่น 6 ซึง่จะด ำเนินกำรภำยใต้บริษัทย่อยของ SPC คือ บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ 
(หนองคำย 1) จ ำกดั (“SPNK1”) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (อุดรธำนี 1) จ ำกดั (“SPUD1”) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ำกดั 
(“SPKK7”) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) จ ำกดั (“SPBR3”) บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 2) จ ำกดั (“SPNP2”) และ บริษัท 
โซล่ำ เพำเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ำกดั (“SPKK6”)  ตำมล ำดบั มลูคำ่กำรลงทนุโครงกำรละประมำณ 630,000,000 บำท รวมเป็นมลูค่ำ
ทัง้หมดไม่เกิน 3,780,000,000 บำท โดยบริษัทจะลงทุนผ่ำน SPC ในบริษัทย่อยทัง้ 6 แห่งดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
157,500,000 บำทในบริษัทย่อยแตล่ะแหง่ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัทย่อย หรือคิดเป็นจ ำนวน
รวมทัง้สิน้ 945,000,000 บำท  

กำรเข้ำลงทุนดงักล่ำวมีขนำดของรำยกำรคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของมลูค่ำสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2555 
และเม่ือนบัรวมกับรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์อ่ืนในระยะ 12 เดือนย้อนหลงันบัจำกวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรมีมติอนมุัติกำรท ำ
รำยกำร มูลค่ำของรำยกำรจะเท่ำกบัร้อยละ 102.26 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริษัท (รำยละเอียดกำรค ำนวณ อยู่ในหวัข้อ 1.1 
ประเภทและขนำดของสินทรัพย์ท่ีเข้ำท ำรำยกำร) ทัง้นีก้ำรเข้ำลงทนุเพ่ือพัฒนำโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 – 26 เข้ำข่ำยเป็นรำยกำร
ประเภทท่ี 4 (ขนำดรำยกำรเกินกวำ่ร้อยละ 100) ของรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ ตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตักิำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ.2547 และตำมท่ีมีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัท่ีเข้ำข่ำยเป็น
กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สิน อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรดงักล่ำวไม่เข้ำข่ำยเป็นกำรเข้ำจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย์โดยอ้อม
เน่ืองจำกขนำดรำยกำรมีมลูคำ่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 120 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท อีกทัง้เป็นกำรได้มำซึง่ธุรกิจอนัมีลกัษณะท่ีคล้ำยคลึง
กนัหรือเสริมกนัและกนัของบริษัท และบริษัทไม่มีนโยบำยท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญัของบริษัท รวมถึงไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
อย่ำงมีนยัส ำคญัในคณะกรรมกำรของบริษัทและในอ ำนำจกำรควบคมุบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุบริษัท   
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ทัง้นี ้บริษัทมีหน้ำท่ีเปิดเผยสำรสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบักำรท ำรำยกำรตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้จดัประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือขอมติอนมุตัิกำรท ำรำยกำร โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย (ถ้ำมี) และมีหน้ำท่ีแต่งตัง้ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพ่ือแสดง
ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ได้รับแต่งตัง้จำกบริษัทให้เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (“ที่ปรึกษา
ทางการเงิน”) โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมระมัดระวัง เย่ียงผู้ ประกอบวิชำชีพ เพ่ือท ำหน้ำท่ีแสดงควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยในกำรจัดท ำควำมเห็นในครัง้นี ้ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้
พิจำรณำจำกเอกสำรโดยอ้ำงอิงตำมรำยกำรท่ีระบไุว้แล้วข้ำงต้น รวมถงึ ข้อมลูต่ำง ๆ ท่ีเป็นเอกสำรและจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) ท่ีได้รับจำก SPCG และ SPC กำรสมัภำษณ์ผู้บริหำรของ SPCG และ SPC ประกอบกบักำรประเมินภำวะอุตสำหกรรมและ
ปัจจยัทำงเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และให้ควำมเหน็อย่ำงเป็นอิสระภำยใต้สมมติฐำนว่ำข้อมลูและเอกสำรท่ีได้รับจำกแหล่งต่ำง ๆ 
ดงักล่ำวข้ำงต้นมีควำมสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นจริง ในสถำนกำรณ์และข้อมลูท่ีรับรู้ได้ในปัจจุบนั ดงันัน้ หำกสถำนกำรณ์และ
ข้อมลูมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั อำจส่งผลกระทบตอ่ผลกำรศกึษำของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้ โดยในกำรจดัท ำประมำณ
กำรทำงกำรเงินนัน้ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้ใช้สมมติฐำนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องตำมท่ีได้ รับจำก SPCG และ SPC ประกอบกับข้อมูล
ภำวะอุตสำหกรรมและข้อมูลทัว่ไปท่ีเปิดเผยแก่สำธำรณะ โดยมิได้ท ำกำรตรวจสอบข้อมูลทำงด้ำนเทคนิคและวิศวกรรมของ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำ และท่ีปรึกษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถรับรองหรือรับประกนัไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมเก่ียวกบัควำมถูกต้องหรือ
สมบูรณ์ของข้อมลูและค ำรับรองต่ำงๆ ท่ีทำง SPCG และ SPC มอบให้กบัท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน โดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินจะไม่
รับผิดชอบต่อผลก ำไรหรือขำดทุน และผลกระทบต่ำงๆ อนัเกิดจำกกำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้รวมทัง้กำรเปล่ียนแปลงของข้อมูลท่ี
น ำมำใช้พิจำรณำควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีอำจจะเกิดขึน้ในอนำคต และควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีน ำเสนอนี ้
จดัท ำขึน้เพ่ือให้ควำมเหน็ตอ่ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเก่ียวกบัควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ครัง้นีเ้ทำ่นัน้ 

สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์   

บริษัทจะเข้ำท ำรำยกำรลงทุนในโครงกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จ ำนวน 6 โครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเน่ือง
ล ำดบัท่ี 21 - 26 จำกแผนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำทัง้หมด 34 โครงกำร โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย บริษัทจะท ำกำรลงทุนผ่ำน SPC เพ่ือน ำไปลงทุนในบริษัทย่อยจ ำนวน 6 บริษัทท่ีจะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำในครัง้นี ้

โครงกำรโรงไฟฟ้ำล ำดบัท่ี 21 - 26 ได้แก่โครงกำรหนองคำย 1 อดุรธำนี 1 ขอนแก่น 7 บรีุรัมย์ 3 นครพนม 2 และขอนแก่น 6 มี
มลูคำ่เงินลงทนุโครงกำรละประมำณ 630.00 ล้ำนบำท คดิเป็นเงินลงทนุในโครงกำรทัง้สิน้ไม่เกิน 3,780.00 ล้ำนบำท โดยบริษัทจะ
ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยของ SPC ซึง่ด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว ได้แก่ SPNK1, SPUD1, SPKK7, SPBR3, SPNP2 และ SPKK6 
ตำมล ำดบั ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง โดยมีมลูค่ำเงินลงทนุในบริษัทย่อยแห่งละ
ประมำณ 157.50 ล้ำนบำท คดิเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยทัง้หมดไม่เกิน 945.00 ล้ำนบำท 

ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตสุมผลของรำคำและเง่ือนไขในกำรท ำรำยกำร ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท ำกำรประเมินผลตอบแทน
จำกกำรลงทนุโดยใช้ประมำณกำรเง่ือนไขทำงกำรเงินเทียบเคียงกบัโครงกำรท่ี 10 – 16 ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีพฒันำล่ำสุด และตัง้อยู่
บนหลักควำมระมัดระวงั เช่น กำรประมำณกำรพลังงำนไฟฟ้ำท่ีคำดว่ำผลิตได้จำกโรงไฟฟ้ำทัง้ 6 แห่งเปรียบเทียบกับปริมำณ
พลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จริงของโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กำรพิจำรณำกำรปรับเพิ่มขึน้ของค่ำไฟฟ้ำให้ลดลงจำก
คำ่เฉล่ียท่ีเกิดขึน้ในอดีต เป็นต้น โดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท ำกำรประเมินผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใน 2 ประเดน็ ได้แก่  
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(1) กำรประเมินผลตอบแทนของโครงกำรเพ่ือพิจำรณำควำมคุ้มทนุของโครงกำรในภำพรวม โดยกำรค ำนวณมลูค่ำปัจจุบนั
เงินสด (NPV) อตัรำผลตอบแทนโครงกำร (IRR) และระยะเวลำคืนทนุ พบว่ำกำรด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 
ดงักล่ำวมีควำมเป็นไปได้เน่ืองจำกมีมลูค่ำปัจจุบนัเงินสด หรือ NPV ของแต่ละโครงกำรเป็นบวกประมำณ 306.34 ล้ำน
บำท มี IRR ท่ีสูงกว่ำต้นทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียของแต่ละโครงกำร โดยมีระยะเวลำคืนทนุของแต่ละโครงกำรอยู่ในช่วง
ประมำณ 6 ปี 

(2) กำรประเมินผลตอบแทนท่ีจะมีตอ่ SPCG ในฐำนะผู้ ถือหุ้นของโครงกำร โดยผลตอบแทนดงักล่ำวจะอยู่ในรูปของเงินปัน
ผลรับจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยของ SPC ภำยหลงัจำกหกัภำระทำงกำรเงินต่ำงๆแล้ว พบว่ำกำรท่ี SPCG 
ลงทนุในโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 - 26 ผ่ำนทำง SPC มีควำมสมเหตสุมผล โดยมีมลูค่ำปัจจุบนัเงินสดท่ีค ำนวณจำกเงิน
สดรับจำกเงินปันผลหลงัหกัมลูคำ่เงินลงทนุประมำณโครงกำรละ 351.01 ล้ำนบำท  

ตำรำงสรุปกำรประเมินผลตอบแทนของโครงกำรและผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 
โรงไฟฟ้ำ (ตอ่โครงกำร) 

มลูคำ่
โครงกำร 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่เงินลงทนุ
ของ SPCG 
(ล้ำนบำท) 

กำรประเมินผลตอบแทนโครงกำร กำรประเมินผลตอบแทนตอ่ SPCG หรือ 
มลูคำ่ปัจจบุนัเงินสดรับจำกเงินปันผล
หลงัหกัมลูคำ่เงินลงทนุ (ล้ำนบำท) 

NPV  
(ล้ำนบำท) 

IRR ระยะเวลำ 
คืนทนุ 

โครงกำรท่ี 21 - 26 630.00 157.50 306.34 12.59% 6.08 ปี 351.01 

อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ีท่ีออกรำยงำนฉบบันี ้โครงกำรลงทนุดงักล่ำวยงัมีควำมเส่ียงจำกควำมไม่แน่นอน โดยเฉพำะควำมไม่
แน่นอนในเร่ืองของกำรจัดหำเงินทุน เน่ืองจำกบริษัทก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำท่ีจะออกและเสนอขำยกองทุนโครงสร้ำง
พืน้ฐำน รวมถงึทำงเลือกในกำรจดัหำเงินทนุอ่ืนๆ ซึง่หำกกำรด ำเนินกำรมีควำมล่ำช้ำ อำจส่งผลกระทบต่อเงินทนุท่ีจะน ำมำพฒันำ
โรงไฟฟ้ำ นอกจำกนี ้ยังคงมีควำมไม่แน่นอนอ่ืนๆ เช่น บริษัทก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำเง่ือนไขเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
(Project Finance) ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน และควำมเส่ียงจำกผลกระทบในทำงลบต่อกำรประมำณกำร
ผลตอบแทนท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้และกำรท่ีโรงไฟฟ้ำไม่สำมำรถผลิตพลงังำนไฟฟ้ำได้ตำมท่ีประมำณ
กำรไว้  

ทัง้นีห้ำกบริษัทสำมำรถควบคมุควำมเส่ียงส ำคญัตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น และจำกประสบกำรณ์ในกำรพฒันำและด ำเนิน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ทัง้ 16 โครงกำรท่ีผ่ำนมำ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้
นอกจำกมีควำมสมเหตสุมผลด้ำนรำคำและเง่ือนไขในกำรท ำรำยกำรแล้ว ยงัเป็นกำรเพิ่มขนำดธุรกิจของบริษัท สร้ำงรำยได้ให้แก่
บริษัทและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว โดยผู้ ถือหุ้นควร
ท ำกำรศึกษำข้อมูลทัง้หมดท่ีปรำกฎในรำยงำนของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินก่อนกำรตดัสินใจว่ำจะพิจำรณำอนุมัติให้บริษัทเข้ำท ำ
รำยกำรดงักล่ำวหรือไม่ ซึง่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั  
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1. ลักษณะและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เข้าท ารายการ 

1.2 ประเภทและขนาดของสินทรัพย์ที่เข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2555 ได้มีมติอนมุตัิให้ SPCG ท ำกำรลงทนุผ่ำน SPC 
เพ่ือพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 – 26 ได้แก่ โรงไฟฟ้ำหนองคำย 1 อุดรธำนี 1 ขอนแก่น 7 บุรีรัมย์ 3 นครพนม 2 และ
ขอนแก่น 6 ซึง่จะด ำเนินกำรภำยใต้บริษัทย่อยของ SPC คือ SPNK1, SPUD1, SPKK7, SPBR3, SPNP2 และ SPKK6 ตำมล ำดบั 
มีมลูค่ำกำรลงทนุโครงกำรละประมำณ 630,000,000 บำท คิดเป็นมลูค่ำเงินลงทนุรวมไม่เกิน 3,780,000,000 บำท โดยบริษัทจะ
ลงทนุผ่ำน SPC ในบริษัทย่อยแตล่ะแห่งเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 157,500,000 บำทต่อบริษัท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนทัง้หมดของบริษัทย่อย หรือคิดเป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 945,000,000 บำท โดยขนำดของรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์จะ
ค ำนวณเปรียบเทียบกบังบกำรเงินรวมส ำหรับงวด 3 เดือนปี 2555 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2555 ของ SPCG  

ทัง้นี ้ตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ระบุว่ำส ำหรับรำยกำรประเภทท่ี 4 ซึ่งมีขนำดรำยกำรมำกกว่ำร้อยละ 100 ตลำด
หลกัทรัพย์ฯอำจพิจำรณำนบัรวมรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำง 12 เดือนก่อนวนัท่ีมีกำรตกลงเข้ำท ำ
รำยกำร ยกเว้นรำยกำรท่ีได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงันัน้ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินจึงได้ค ำนวณมลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน
โดยกำรนบัรวมมลูค่ำกำรได้มำซึง่สินทรัพย์อ่ืนท่ีได้รับอนมุตัิในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 9 - 11/2555 ซึง่มีรำยละเอียด
ดงันี ้

กำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 9/2555 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2555 

- ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ SPCG ท ำกำรลงทุนผ่ำน SPC เพ่ือพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 17 - 20 ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 
บรีุรัมย์ 1 บรีุรัมย์ 2 โครำช 6 และ ขอนแก่น 2 ซึง่จะด ำเนินกำรภำยใต้บริษัทย่อยของ SPC คือ SPBR1, SPBR2, SPKR6 
และ SPKK2 ตำมล ำดบั มีมลูค่ำกำรลงทนุโครงกำรละประมำณ 630,000,000 บำท คิดเป็นมลูค่ำเงินลงทนุรวมไม่เกิน 
2,520,000,000 บำท โดยบริษัทจะลงทนุผ่ำน SPC ในบริษัทย่อยแต่ละแห่งเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 157,500,000 บำท
ต่อบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัทย่อย หรือคิดเป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 
630,000,000 บำท 

กำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 10/2555 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2555 

- ท่ีประชมุมีมตอินมุตัใิห้ SPCG เข้ำร่วมทนุกบั Enegate Co.,Ltd และ Thai Aichi Denki Co.,Ltd โดยจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ 
ช่ือ บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ SPCG จะเข้ำลงทนุในหุ้นสำมญัจ ำนวน 30,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
30 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว และเป็นมลูคำ่เงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 3,000,000 บำท 

กำรจดัตัง้บริษัทร่วมทนุดงักล่ำว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือค้นคว้ำวจิยัผลิตภณัฑ์ระบบควบคมุไฟฟ้ำแรงสูง เช่น ตู้สวิทช์ตดัตอน
ระบบไฟฟ้ำแรงดนัสูง (High Voltage under 33 kV) ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้ำ (Main Distribution Boards: MDBs) ส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์และโครงกำรอ่ืนๆ รวมถึงร่วมกันศึกษำและพัฒนำโครงกำรด้ำน Smart Technology 
ตลอดจนออกแบบ ผลิต และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ดงักล่ำว 

กำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 11/2555 เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2555 

- ท่ีประชุมมีมติอนมุัติให้ SPCG เข้ำซือ้หุ้นสำมัญของ บริษัท โซล่ำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท (“SPA”) และ บริษัท ไทยโซลำร์ 
ฟิวเจอร์ จ ำกดั (“TSF”) เพ่ือขยำยช่องทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
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o บริษัทจะเข้ำซือ้หุ้นสำมญัของ SPA จำกผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 6,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ SPA รวมเป็นรำคำซือ้หุ้นสำมัญ SPA 
ทัง้สิน้ 94,800,000 บำท  

SPA ถือหุ้นในบริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จ ำกดั และ บริษัท ทิพย์นำรำยณ์ จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 75 และร้อย
ละ 99.98 ตำมล ำดบั บริษัทย่อยทัง้สองเป็นเจ้ำของสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบริษัทละ 1 
สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตเสนอขำยสัญญำละ 3 เมกกะวัตต์ โดยสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำทัง้สองสัญญำ 
ก ำหนดสถำนท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้ำอยู่ท่ีต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชัยบำดำล จังหวดัลพบุรี มีส่วนเพิ่มค่ำไฟฟ้ำ 
(Adder) 8 บำทต่อหน่วยเป็นระยะเวลำ 10 ปี และจะต้องด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ให้แล้วเสร็จภำยในวนัท่ี 30 
มิถนุำยน 2556 

นอกจำกนี ้SPCG ได้อนมุตัิกำรลงทนุเพ่ือพฒันำโรงไฟฟ้ำขนำด 3 เมกกะวตัต์ทัง้ 2 แห่งดงักล่ำว โดยมีมลูค่ำ
กำรลงทนุแหง่ละ 300,000,000 บำท คดิเป็นมลูคำ่กำรลงทนุรวม 600,000,000 บำท 

o บริษัทจะเข้ำซือ้หุ้นสำมญัของ TSF จำกผู้ ถือหุ้นเดมิจ ำนวน 14,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 70 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ TSF รวมเป็นรำคำซือ้หุ้นสำมญั TSF ทัง้สิน้ 
7,000,000 บำท  

ทัง้นี ้TSF เป็นผู้น ำในธุรกิจโซล่ำรูฟ และบริษัทคำดว่ำกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญัของ TSF จะท ำให้บริษัทมีศกัยภำพ
ในกำรท ำธุรกิจโซล่ำรูฟมำกย่ิงขึน้ 

โดยกำรอ้ำงอิงจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทข้ำงต้น ขนำดของรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นีส้ำมำรถค ำนวณได้
ดงันี ้

 เกณฑ์มลูคำ่สินทรัพย์ท่ีได้มำ 

สินทรัพย์ที่ได้มา NTA(1) สัดส่วนการลงทุน NTA(1) ตามสัดส่วนการลงทุน 
อนมุตัิในกำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 9/2555    

- โรงไฟฟ้ำโครงกำรที่ 17 - 20 0.40 (2) 100% 0.40 
อนมุตัิในกำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 10/2555    

- บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกดั - (3) 30% - 
อนมุตัิในกำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 11/2555    

- บริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกดั (SPA) 99.71 (4) 60% 59.83 
- บริษัท ไทย โซลำร์ฟิวเจอร์ จ ำกดั (TSF) 6.13 (5) 70% 4.29 
อนมุตัิในกำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 12/2555    

- โรงไฟฟ้ำโครงกำรที่ 21 - 26 0.60 (2) 100% 0.60 
รวมสินทรัพย์ที่ได้มำ 65.12 

บริษัท SPCG จ ำกดั (มหำชน) 1,787.52 100% 1,787.52 
มูลค่ารายการค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา 3.61% 

หมำยเหต:ุ   (1)    NTA (Net Tangible Asset) หรือมลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิ ค ำนวณจำก สว่นของผู้ ถือหุ้น หกัลบด้วยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ  
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

(2) โรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 17 – 26 ยงัมิได้เร่ิมด ำเนินโครงกำร ดงันัน้มลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิจงึค ำนวณจำกทนุจดทะเบียนของบริษัท
ท่ีเป็นผู้ด ำเนินโครงกกำร ณ วนัท่ีขออนมุตักิำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ทกุบริษัทมีทนุจดทะเบียน 100,000 บำท 
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(3) กำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ท่ี 10/2555 ได้มีกำรอนุมัติกำรร่วมทุนใน บจ. เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) โดยท่ียังมิได้
ด ำเนินกำรจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ ณ ขณะนัน้  

(4) มลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิของ บจ.โซลำ่ เพำเวอร์ แอทเซท็ ค ำนวณจำกทนุจดทะเบียน หกัด้วยคำ่ใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียน 
(5) มลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิของ บจ. ไทย โซลำร์ฟิวเจอร์ อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 

 เกณฑ์ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินกำรปกตหิลงัหกัภำษี 
- ไม่สำมำรถค ำนวณได้เน่ืองจำกยงัไม่มีผลก ำไรสทุธิจำกบริษัทย่อย - 

 เกณฑ์มลูคำ่รวมของสิ่งตอบแทน 

สินทรัพย์ที่ได้มา 
เงนิลงทุน  
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการค านวณตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน* 

อนมุตัิในกำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 9/2555   
- กำรลงทนุในโรงไฟฟ้ำโครงกำรที่ 17 - 20 2,520.00 39.79% 
อนมุตัิในกำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 10/2555   

- กำรลงทนุในบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ำกดั 3.00 0.04% 
อนมุตัิในกำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 11/2555   

- กำรซือ้หุ้นสำมญับริษัท โซลำ่ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกดั 94.80 1.38% 
- กำรลงทนุเพ่ือพฒันำโรงไฟฟ้ำของบริษัท เอ เจ 
เทคโนโลยี จ ำกดั ขนำด 3 เมกกะวตัต์ 

300.00 4.38% 

- กำรลงทนุเพ่ือพฒันำโรงไฟฟ้ำบริษัท ทิพย์นำรำยณ์ 
จ ำกดั ขนำด 3 เมกกะวตัต์ 

300.00 4.38% 

- กำรซือ้หุ้นสำมญับริษัท ไทย โซลำร์ฟิวเจอร์ จ ำกดั 7.00 0.10% 
รวมสินทรัพย์ที่อนุมัติในที่ประชุมครัง้ที่ 9 – 11/2555 3,224.80 47.08% 

อนมุตัิในกำรประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 12/2555   
- กำรลงทนุในโรงไฟฟ้ำโครงกำรที่ 21 - 26 3,780.00  55.18% 

รวมสินทรัพย์ที่ได้มาทัง้หมด 7,004.80 102.26% 

หมำยเหต:ุ  * ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ค ำนวณโดยเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของ SPCG ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 
2555 ซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบั 6,850.10 ล้ำนบำท 

 เกณฑ์มลูคำ่หุ้นทนุ (มลูคำ่ของหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดทะเบียนออกให้เพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนกำรได้มำซึง่สินทรัพย์) 
- ไม่สำมำรถค ำนวณได้เน่ืองจำกไม่มีกำรออกหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นสิ่งตอบแทน - 

 รำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ท่ีได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครัง้ท่ี 9 – 11/2555 มีมลูค่ำรวมกันเป็น
จ ำนวน 3,224.80 ล้ำนบำท คิดเป็นขนำดรำยกำรร้อยละ 47.08 ของสินทรัพย์รวมของ SPCG ซึง่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรประเภทท่ี 2 
(ขนำดรำยกำรเทำ่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกวำ่ แตต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 50) ของรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ ตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ พ .ศ.2547 
และตำมท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมี
นัยส ำคัญท่ีเข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรำยกำรท่ีบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้องผ่ำนกำร
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ แต่ต้องด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพ ย์ฯ รวมทัง้ด ำเนินกำรจัดส่ง
สำรสนเทศตำมรำยละเอียดท่ีตลำดหลกัทรัพย์ฯก ำหนดภำยใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรำยกำรต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่บริษัทจะ
จดัส่งสำรสนเทศดงักล่ำวตอ่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชมุวสิำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 
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ต่อมำ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 12/2555 ได้มีมติอนมุตัิกำรลงทุนเพ่ือพฒันำโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 – 26 มีมลูค่ำ
กำรลงทนุรวมประมำณ 3,780 ล้ำนบำท คิดเป็นขนำดรำยกำรร้อยละ 55.18 ของสินทรัพย์รวมของ SPCG ซึง่มีผลท ำให้มลูค่ำกำร
ได้มำซึง่สินทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลำ 12 เดือนก่อนวนัท่ีมีกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร (ยกเว้นรำยกำรท่ีได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นแล้ว) เพิ่มขึน้จนเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีหน้ำท่ีแต่งตัง้ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพ่ือ
จดัท ำรำยงำนแสดงควำมเหน็เก่ียวกบักำรได้มำซึง่สินทรัพย์ดงักล่ำว รวมทัง้เปิดเผยสำรสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบักำรท ำรำยกำรดงักล่ำว
ต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ และจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีจะอนุมัติกำรเข้ำท ำ
รำยกำรต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้
เสีย (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้ขนำดรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ในกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 – 26 ซึง่นบัรวมรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ของบริษัท
ในระยะเวลำ 12 เดือนก่อนวนัท่ีมีกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร (ยกเว้นรำยกำรท่ีได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว) มีขนำดเท่ำกับ
ร้อยละ 102.26 ของสินทรัพย์รวมของ SPCG โดยรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ดงักล่ำวเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรประเภทท่ี 4 (ขนำดรำยกำร
เกินกว่ำร้อยละ 100) ของรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ แต่ไม่เข้ำข่ำยเป็นกำรเข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์โดยอ้อมเน่ืองจำก
ขนำดรำยกำรมีมลูค่ำต ่ำกว่ำร้อยละ 120 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท อีกทัง้เป็นกำรได้มำซึง่ธุรกิจอนัมีลกัษณะท่ีคล้ำยคลึงกนัหรือ
เสริมกนัและกนัของบริษัท และบริษัทไม่มีนโยบำยท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญัของบริษัท รวมถึงไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
นยัส ำคญัในคณะกรรมกำรของบริษัทและในอ ำนำจกำรควบคมุบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุบริษัท   

1.3 มูลค่าและสิ่งตอบแทน  

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรครัง้ท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2555 กำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้เป็นกำรลงทุน
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ซึง่ด ำเนินงำนโดยบริษัทย่อยของ SPC แห่งท่ี 21 - 26 จำกทัง้หมด 34 โครงกำร มีมลูค่ำเงิน
ลงทนุประมำณโครงกำรละ 630,000,000 บำท คดิเป็นมลูคำ่เงินลงทนุรวม 3,780,000,000 บำท 

 บริษัทจะให้เงินกู้ ยืมหรือเพิ่มทนุแก่ SPC เพ่ือเข้ำลงทนุในหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทย่อยท่ีจะเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และ  
SPC จะเข้ำถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำทัง้ 6 แห่งดงักล่ำว โดยมีช่ือโครงกำรดงั
ตำรำง  

โรงไฟฟ้าล าดับที่* ช่ือโครงการ บริษัทผู้ด าเนินโครงการ 
21 หนองคาย 1 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จ ากดั 

22 อดุรธานี 1 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (อดุรธานี 1) จ ากดั 

23 ขอนแก่น 7 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากดั 

24 บรีุรัมย์ 3 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) จ ากดั 

25 นครพนม 2 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากดั 

26 ขอนแก่น 6 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ากดั 

หมำยเหต:ุ *รำยละเอียดโครงกำรโรงไฟฟ้ำล ำดบัท่ี 1 – 20 อยู่ในหวัข้อ 1.4 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบับริษัท 

กำรประมำณกำรโครงสร้ำงเงินลงทนุเพ่ือกำรก ำหนดมลูค่ำสิ่งตอบแทนนัน้ ได้ถูกจัดท ำขึน้โดยผู้บริหำรของบริษัทท่ีมีควำมรู้
และควำมเช่ียวชำญในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยอำศยัประสบกำรณ์จำกกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำใน
โครงกำรก่อนหน้ำทัง้ 20 โครงกำร 



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

หน้า 78/135 

1.4 วัน เดือน ปี ท่ีเข้าท ารายการ 

ภำยหลงัจำกท่ีได้รับกำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุวสิำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2555 บริษัทจะท ำกำรจดัซือ้
ท่ีดนิเพ่ือกำรด ำเนินโครงกำรท่ี 21 – 26 จำกนัน้จะเร่ิมด ำเนินกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์และพฒันำโครงกำรในช่วงไตรมำสท่ี 4 ของปี 2555 
และคำดวำ่โครงกำรดงักล่ำวจะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในช่วงปลำยไตรมำสที่ 1 ปี 2556 

ทัง้นี ้บริษัทได้ท ำสัญญำจะซือ้จะขำยท่ีดินส ำหรับโครงกำรหนองคำย 1 อุดรธำนี 1 ขอนแก่น 7 และบุรีรัมย์ 3 เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีกำรวำงมดัจ ำร้อยละ 10 ของมลูคำ่ท่ีดนิ และมีเง่ือนไขกำรโอนท่ีดนิภำยใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีในสญัญำ อย่ำงไรก็ตำมโครงกำร 
นครพนม 2 และขอนแก่น 6 ก ำลงัอยู่ในระหวำ่งกำรจดัหำท่ีดนิ 

1.5 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับบริษัท 

1.4.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย 

 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) เร่ิมแรกก่อตัง้ขึน้ภายใต้ช่ือ บริษัท ธิติพฒัน์ เซิร์ฟพอยท์ จ ากัด เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2536 
ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2537 ด าเนินธุรกิจผลิต จัดจ าหน่าย และให้บริการ
ตดิตัง้วสัดกุ่อสร้างเหล็กเคลือบท่ีเก่ียวข้องกบัหลงัคาและฝาผนงั บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 20 
ธนัวาคม 2548 ด้วยทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 50,000,000 บาท มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 ตอ่มาบริษัทได้เล็งเหน็ถงึโอกาสในการเตบิโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้
ท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2553 จึงมีมติอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ  SPC ซึ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์จ านวน 34 โครงการ รวมทัง้รับเหมาก่อสร้างและให้บริการด้านปฏิบตัิการ บ ารุงรักษาและประเมินผลโรงไฟฟ้า โดยใน
วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ SPC จ านวน 45,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซือ้หุ้นละ 
10 บาท คิดเป็นคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ 450,000,000 บาท โดยบริษัทช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 
450,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นของบริษัททัง้สิน้ 
450,000,000 บาท เพ่ือตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นของ SPC ท่ีตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นของบริษัท โดยน าหุ้นท่ีถือใน SPC มาช าระเป็นค่า
หุ้นแทนการช าระด้วยเงิน การเข้าซือ้หุ้นดงักล่าวมีผลท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 500,000,000 หุ้นและเข้า
ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน SPC รวมทัง้ได้มาซึง่สินทรัพย์ของ SPC และบริษัทย่อยอีก 34 แห่งของ SPC ซึง่ด าเนินธุรกิจพฒันาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และรายการดังกล่าวจัดเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทได้เปล่ียนเป็นช่ือ บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2554 

เม่ือวนัท่ี 22 – 24 กมุภาพนัธ์ 2555 SPCG ท าการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 60,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 21 บาท พร้อมกบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัต่อนกัลงทนุท่ีจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนรวม 
30,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายไุม่เกิน 3 ปีนบัแตอ่อกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ี 1 
บาทต่อหุ้น และก าหนดให้ใช้สิทธิครัง้เดียว ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 ซึง่ภายหลงัจากการเพิ่มทนุดงักล่าว SPCG มีทนุจดทะเบียน
ทัง้หมดเป็นจ านวน 840,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบง่ออกเป็น 

(1) หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 560,000,000 หุ้น 

(2) หุ้นท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท และยงัมิได้เรียกช าระจ านวน 280,000,000 หุ้น 
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ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท SPCG ประกอบธุรกิจหลกั 2 ธุรกิจคือ 

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อย คือ SPC และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
(“SPE”) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 
1.4 ธุรกิจลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
1.5 ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (“EPC”: Engineering Procurement 

and Construction) 
1.6 ธุรกิจบริการด้านการปฏิบตัิการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (“OMM”: 

Operation, Maintenance and Monitoring) 

2. ธุรกิจเหล็ก ซึง่เป็นธุรกิจดัง้เดมิของบริษัท ด าเนินการภายใต้ บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ ากดั (“SSR”) 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2555 ดงันี ้
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 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด และบริษัทย่อย 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั หรือ SPC จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2539 ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 โดยด าเนินการขอขายไฟฟ้าเข้าระบบส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ตาม
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2551 ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การก าหนดราคาส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า
ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ซึง่ท าให้ SPC ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP: Very Small Power Producer) ท่ี
ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบพลงังานแสงอาทติย์ ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 
ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท่ีผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  โดยไม่ต้องมี
การวางเงินค า้ประกันตามประกาศฉบับท่ี 3 และเป็นบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วยระบบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ก าลงัการผลิตเสนอขายประมาณ 6 เมกกะวตัต์จ านวน 34 แห่ง ปัจจุบนั SPC มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
1,500,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้น 150,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ธุรกิจของ SPC แบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

SPC ด าเนินธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 34 แห่งซึง่ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อยจ านวน 34 
บริษัท โดยมีรายละเอียด ณ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2555 ดงันี ้

ล าดับ(1) ช่ือบริษัทย่อยของ SPC 
จังหวัด 
ท่ีตัง้ 

ทุนจด
ทะเบียนช าระ
แล้ว (บาท) 

การลงทุน 
ของ SPC 

(%) 

สัญญาซือ้ขาย 
ไฟฟ้าลงวันท่ี 

COD 
ตามสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

1 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 1) จ ากดั นครราชสีมา 280,000,000 51.07% 15 พ.ค.2552 21 เม.ย. 2553(2) 
2 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จ ากดั สกลนคร 189,000,000 51.00% 19 มิ.ย. 2552 9 ก.พ. 2554(2) 

3 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 1) จ ากดั นครพนม 189,000,000 51.00% 18 มิ.ย. 2552 22 เม.ย. 2554(2) 
4 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 2) จ ากดั นครราชสีมา 189,000,000 56.00% 27 ก.ค. 2552 13 ก.ย. 2554(2) 
5 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (เลย 1) จ ากดั เลย 189,000,000 56.00% 29 ก.ค. 2552 15 ก.ย. 2554(2) 
6 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ากดั ขอนแก่น 195,000,000 70.00% 28 ก.ค. 2552 15 ก.พ. 2555(2) 

7 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั นครราชสีมา 162,500,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 9 มี.ค. 2555(2) 
8 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั นครราชสีมา 170,625,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 14 พ.ค.2555(2) 
9 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั นครราชสีมา 159,250,000 60.00% 8 ม.ค. 2553 30 พ.ค.2555(2) 
10 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 8) จ ากดั นครราชสีมา 126,000,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

11 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 5) จ ากดั นครราชสีมา 126,000,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
12 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ากดั ขอนแก่น 126,000,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
13 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ากดั ขอนแก่น 126,000,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
14 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ากดั ขอนแก่น 118,125,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

15 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 9) จ ากดั นครราชสีมา 133,875,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
16 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ากดั ขอนแก่น 118,125,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
17 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 1) จ ากดั บรีุรัมย์ 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
18 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 2) จ ากดั บรีุรัมย์ 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
19 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากดั นครราชสีมา 39,375,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

20 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ากดั ขอนแก่น 47,250,000 100.00% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
21 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จ ากดั บงึกาฬ 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
22 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (อดุรธานี 1) จ ากดั อดุรธานี 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
23 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากดั ขอนแก่น 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
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ล าดับ(1) ช่ือบริษัทย่อยของ SPC 
จังหวัด 
ท่ีตัง้ 

ทุนจด
ทะเบียนช าระ
แล้ว (บาท) 

การลงทุน 
ของ SPC 

(%) 

สัญญาซือ้ขาย 
ไฟฟ้าลงวันท่ี 

COD 
ตามสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

24 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (บรีุรัมย์ 3) จ ากดั บรีุรัมย์ 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
25 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากดั นครพนม 100,000 99.97% 11 มีค 2553 31 ต.ค. 2556 
26 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ากดั ขอนแก่น 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

27 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ากดั ขอนแก่น 100,000 99.97% 11 มีค 2553 31 ต.ค. 2556 
28 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากดั ขอนแก่น 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
29 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากดั เลย 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
30 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (นครพนม 3) จ ากดั นครพนม 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
31 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จ ากดั สกลนคร 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

32 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 1) จ ากดั สริุนทร์ 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
33 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 2) จ ากดั สริุนทร์ 100,000 99.97% 8 ม.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 
34 บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ (สริุนทร์ 3) จ ากดั สริุนทร์ 100,000 99.97% 11 มี.ค. 2553 31 ต.ค. 2556 

หมายเหต:ุ  (1) ล าดบัท่ี 1 – 26 เรียงตามล าดบัการพฒันาโครงการ 
 (2)  วนัท่ีโรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (COD) ตามความเป็นจริง 

โรงไฟฟ้าล าดับท่ี 1 - 9 ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามตารางข้างต้น มีก าลังการผลิตติดตัง้โครงการละ
ประมาณ 6 เมกกะวตัต์ แต่ท่ีผ่านมากระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริงโดยเฉล่ียแล้วต ่ากว่าจ านวนไฟฟ้าท่ี กฟภ.รับซือ้ตามสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าท่ี 5.88 เมกกะวตัต์จ าหน่าย แม้จะไม่ถือว่าบริษัทมีความผิดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  เน่ืองจาก กฟภ.รับซือ้
เฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จ ากัดค่าพลังงานขัน้ต ่าท่ีจ่ายเข้าระบบ (Non-firm) แต่มีผลท าให้บริษัทสูญเสียรายได้
เน่ืองจากขายไฟฟ้าไม่ได้เต็มท่ี ดงันัน้บริษัทจึงมีแผนการเพิ่มก าลงัการผลิตติดตัง้ส าหรับโรงไฟฟ้าอีก 25 แห่งท่ีเหลือ เป็น
โครงการละประมาณ 7.5 เมกกะวตัต์ ซึง่คาดวา่จะท าให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกบัจ านวนท่ี กฟภ.รับซือ้ตาม
สญัญา ดัง้นัน้ก าลงัการผลิตตดิตัง้โดยรวมของโรงไฟฟ้าทัง้หมด 34 แหง่จะอยู่ท่ีประมาณ 241.5 เมกกะวตัต์ 

SPC มีแผนท่ีจะท าการพฒันาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ภายในปี 2556 โดยล าดบั
ก่อนหลงัของการด าเนินโครงการจะขึน้อยู่กบัการจดัหาท่ีดิน ซึง่หากโครงการมีความล่าช้า ก็สามารถขยายระยะเวลา COD 
ได้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก่ียวกับความคืบหน้าของแต่ละโครงการว่าอยู่ในขัน้ตอนใด  ซึ่งจะ
พิจารณาเป็นรายกรณีไป ทัง้นี ้โดยปกติแล้ว กฟภ.จะพิจารณาจากความคืบหน้าในการจัดหาท่ีดิน เงินทุน และความ
คืบหน้าในการก่อสร้างเป็นส าคญั 

นอกจากนี ้SPC คาดวา่จะมีโอกาสสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต (“CER”: Certifies Emission Reduction) 
เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เป็นการด าเนินการตามกลไกการพฒันาพลงังานสะอาด (“CDM”: Clean 
Development Mechanism) ซึง่ปัจจบุนั SPC ก าลงัอยู่ในระหว่างการพฒันาเพ่ือให้สามารถน าไปหกัลบปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในประเทศอตุสาหกรรมตา่งๆ ได้ 

2. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบครบวงจร (EPC) 

SPC เป็นผู้ ให้บริการ EPC โดยให้การบริการเป็นท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง การจดัการ การ
ตดิตัง้และควบคมุระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ให้กบับริษัทย่อยของ SPC 

3. ธุรกิจบริการด้านการปฏิบตักิาร การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (OMM) 

SPC เป็นผู้ให้บริการ OMM แก่โรงไฟฟ้าท่ีด าเนินการโดยบริษัทย่อยของ SPC 
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 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด  

บริษัท โซล่า เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั หรือ SPE ด าเนินธุรกิจบริการ EPC และ OMM โดยคาดว่าจะให้บริการแก่ลูกค้านอกกลุ่ม
บริษัท ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจ านวน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมี
ทนุช าระแล้ว จ านวน 2,500,000 บาท  

 บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ ากัด  

บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ ากดั หรือ SSR มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดตัง้ขึน้เพ่ือการโอนย้ายธุรกิจเหล็กเดิมท่ีเคยด าเนินการภายใต้ช่ือ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค 
จ ากดั (มหาชน) มาไว้ภายใต้ SSR เพ่ือท่ีจะให้ SPCG เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจการถือหุ้น (Holding company) ปัจจุบนั SPCG 
อยู่ระหวา่งการโอนย้ายธุรกิจมาท่ี SSR โดยในส่วนของพนกังานได้ท าการโอนย้ายเรียบร้อยแล้ว และรับงานใหม่ภายใต้ช่ือของ SSR 
ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีงานบางส่วนท่ีคงค้างอยู่ภายใต้ช่ือ SPCG ซึง่จะต้องท าการส่งมอบให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะสามารถ
โอนย้ายธุรกิจทัง้หมดได้ โดยบริษัทคาดวา่กระบวนการโอนย้ายธุรกิจจะด าเนินการเสร็จสิน้ภายในกลางปี 2556 

ทัง้นี ้ธุรกิจเหล็กเดิมท่ีโอนย้ายมาด าเนินการภายใต้ SSR ประกอบด้วยธุรกิจผลิต จดัจ าหน่าย และให้บริการติดตัง้วสัดุ
ก่อสร้างเหล็กเคลือบท่ีเก่ียวข้องกบัหลงัคาและฝาผนงั โดยมีผลิตภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แผ่นเหล็กเคลือบขึน้ลอน (Roll forming metal sheet) ทัง้ชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท 
ใช้ตราสินค้า “Rollform” ซึง่เป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะ ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้าเคลือบทบัด้วยสารผสมระหว่างอลูมิเนียมและ
สงักะสี (Aluzinc) มีคณุสมบตักินัน า้ร่ัวซมึ ทนต่อการกดักร่อน น า้หนกัเบา มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีระยะเวลา
การรับประกนัสูงสุดถึง 30 ปี แผ่นเหล็กเคลือบดงักล่าว นอกจากจะใช้เป็นวสัดุมงุหลงัคาแล้วยงัสามารถใช้ประกอบ
เป็นฝาผนงั หรือส่วนประกอบอ่ืนๆของตวัอาคาร เช่น ฝ้า กนัสาด รัว้ บานเกล็ด เป็นต้น 

(2) แปเหล็กกล้าก าลงัสงู (High Strength Purlins) รูปแบบตวั C และตวั Z ซึง่ผลิตโดยการขึน้รูปจากแผ่นเหล็กกล้าก าลงั
สงูที่เคลือบกนัสนิมด้วยสงักะสี แปทัง้สองชนิดเหมาะส าหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กรับหลงัคาหรือโครงสร้างรับผนงั
อาคาร มีน า้หนกัเบากวา่แปเหล็กด าทัว่ไป  

(3) ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์เสริมให้กบัแผ่นหลงัคาและผนงั ได้แก่ 
- หลงัคาโปร่งแสง ส าหรับอาคารท่ีต้องการแสงธรรมชาติ 
- อปุกรณ์ประกอบการตดิตัง้หลงัคาและฝาผนงั เช่น ฉนวนกนัความร้อน สกรู เป็นต้น 
- ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป (PEB) ออกแบบตามท่ีลูกค้าต้องการ จดัส่งเป็นชุดถึงสถานท่ีก่อสร้าง ซึง่แต่ละชิน้ส่วน

ของโครงสร้างถกูออกแบบมาให้สามารถท าการยดึตอ่เข้าด้วยกนัด้วยระบบสลกัเกลียวและน๊อต  

SSR มีการให้บริการติดตัง้ทัว่ประเทศส าหรับผลิตภณัฑ์ทกุประเภทท่ีผลิตและจ าหน่าย โดยใช้วิธีการว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง
และมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวศิวกรรมเป็นผู้ควบคมุคณุภาพการตดิตัง้โดยรวม  

 บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากัด  

บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากดั (“EGT”) เป็นบริษัทร่วมทุนท่ีได้รับอนมุัติการจดัตัง้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 10/2555 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555 มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญั 
100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน โดยมี Enegate Co.,Ltd ซึง่เป็น
บริษัทญ่ีปุ่ นผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคมุไฟฟ้า และ บริษัท ไทย ไอจิเดนกิ จ ากดั ผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด และตู้คอนโทรล ถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 49 และร้อยละ 21 ของทนุจดทะเบียน ตามล าดบั 
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EGT ก่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูง เช่น ตู้สวิทช์ตดัตอนระบบไฟฟ้า
แรงดนัสูง (High voltage under 33 kV) ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (Main Distribution Board: MDBs) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์และโครงการอ่ืนๆ รวมถงึเพ่ือศกึษาและพฒันาโครงการด้าน Smart Technology ตลอดจนออกแบบ ผลิต และจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว 

1.4.2 ผู้ร่วมทุนในบริษัทย่อยของ SPC 

SPC มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละแห่งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของแต่ละโครงการ โดย
โครงการล าดบัท่ี 1 – 9 นัน้ SPC ลงทนุร่วมกบัผู้ ร่วมทนุรายต่างๆดงัแสดงในตาราง อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่โครงการท่ี 10 เป็นต้นมา 
SPC เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยผู้พฒันาโรงไฟฟ้าในสดัส่วนร้อยละ 100 

       ผู้ถือหุ้น 
โครงการ 

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

โครำช 1 14.30 51.07 4.20 15.00 5.50 19.64 4.00 14.29 - - 28.00 100.00 

สกลนคร 1 9.64 51.00 5.67 30.00 1.70 9.00 1.89 10.00 - - 18.90 100.00 

นครพนม 1 9.64 51.00 5.67 30.00 1.70 9.00 1.89 10.00 - - 18.90 100.00 

โครำช 2 10.58 56.00 8.32 44.00 - - - - - - 18.90 100.00 

เลย 1 10.58 56.00 8.32 44.00 - - - - - - 18.90 100.00 
ขอนแก่น 1 13.65 70.00 5.85 30.00 - - - - - - 19.50 100.00 

โครำช 3  9.75 60.00 - - - - - - 6.50 40.00 16.25 100.00 

โครำช 4  10.50 60.00 - - - - - - 7.00 40.00 17.50 100.00 
โครำช 7  9.75 60.00 - - - - - - 6.50 40.00 16.25 100.00 

หมายเหต:ุ  มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

(1) IFC หรือบรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศ 

IFC เป็นสถำบนักำรเงินของกลุ่มธนำคำรโลก มีส ำนกังำนใหญ่อยู่ท่ีกรุงวอชิงตนั ดี .ซี มีนโยบำยให้กำรช่วยเหลือและลงทนุใน
ภำคเอกชนของประเทศก ำลงัพฒันำทัว่โลก โดยเฉพำะกำรสนบัสนนุกำรลงทนุในโครงกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม
ทัง้ในรูปแบบของเงินกู้ ยืมและเข้ำไปลงทนุในหลักทรัพย์ ซึง่ IFC ได้เข้ำมำในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2502 มีนโยบำยสนบัสนนุภำค
กำรเงิน กำรร่วมมือกับสถำบันกำรเงิน รวมถึงกำรเข้ำมีบทบำทในกำรสนับสนุนโครงกำรสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนของภำครัฐ 
นอกจำกนีย้งัให้กำรช่วยเหลือในภำคเอกชนด้วย  

นอกเหนือจำกกำรเข้ำลงทุนในโรงไฟฟ้ำดงักล่ำวแล้ว IFC ได้จัดท ำข้อตกลงกรอบกำรลงทุน (Investment Framework 
Agreement) ลงนำมร่วมกับ SPC น.ส.วนัดี กุญชรยำคง และนำยชำญชัย กุลถำวรำกร ลงวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2553 ซึ่งได้ก ำหนด
เง่ือนไขให้ IFC มีสิทธิ โดยท่ีมิได้เป็นข้อผกูมดั ที่จะเข้ำซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของโรงไฟฟ้ำแห่งอ่ืนท่ีเป็นบริษัทย่อยของ SPC หรือของ
บริษัท ท่ีรำคำตำมมลูค่ำท่ีตรำไว้ มลูค่ำเงินลงทนุคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียนของโรงไฟฟ้ำแต่ละแห่ง โดย 
IFC จะใช้เวลำในกำรพิจำรณำเข้ำร่วมทนุส ำหรับโรงไฟฟ้ำแห่งอ่ืนๆ ภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัจำกวนัท่ี SPC ย่ืนเสนอแผนกำร
ลงทนุในโรงไฟฟ้ำให้แก่ IFC  

(2) ESCO Fund หรือกองทนุเพ่ือการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 

ESCO Fund จดัตัง้ขึน้ตำม พรบ.กำรส่งเสริมกำรอนรัุกษ์พลงังงำน พ.ศ.2535 เพ่ือส่งเสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำนและพฒันำ
พลงังำนทดแทน โดยมีนโยบำยในกำรร่วมทนุกบัผู้ประกอบกำรพลงังำนทดแทนในประเทศไทยในสดัส่วนร้อยละ 10-15 หรือไม่เกิน 
50 ล้ำนบำท รวมทัง้มีกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรได้มีรำยได้จำกกำรขำยคำร์บอนเครดิตด้วย โดย Energy for Environment 
Foundation หรือมูลนิธิพลังงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อม (มสพ.) จะท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ จัดกำรกองทุนให้กับ ESCO Fund ทัง้นี ้มสพ.เป็น
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หน่วยงำนอิสระท่ีไม่แสวงหำผลก ำไร ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำน
หมุนเวียน โดยเป็นผู้ บริหำรงำนโครงกำรท่ีเก่ียวกับพลังงำนหลำยโครงกำร อำทิ กองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ศู นย์
ส่งเสริมพลงังำนชีวมวล เป็นต้น 

(3) ไทยฟ้า หรือ บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จ ากดั 

ไทยฟ้ำ ก่อตัง้ขึน้เม่ือ 28 กรกฎำคม 2553 มีทนุจดทะเบียน 500 ล้ำนบำท แบง่เป็น 5.0 ล้ำนหุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

มีคณะกรรมกำรประกอบด้วย นำยสุชำติ เศรษฐีวรรณ นำยพงษชัย เศรษฐีวรรณ นำย โชคชัย เศรษฐีวรรณ และ น.ส.วิพำ  
พินธุโสภณ (ข้อมูลจำก กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และ www.bol.co.th) ทัง้นี ้ธุรกิจปัจจุบันของ ไทยฟ้ำ เป็นบริษัทเพ่ือลงทุน 
(Holding) มุ่งเน้นกำรร่วมลงทนุในโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน โดยเฉพำะโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ โดยได้เข้ำลงทนุในโรงไฟฟ้ำ
ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ SPC ทัง้ 6 แหง่ตำมตำรำงข้ำงต้นในรำคำตำมมลูคำ่ท่ีตรำไว้ 

(4) RATCH หรือ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบรีุ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ก่อตัง้ขึน้เม่ือ 7 มีนำคม 2543  มี
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 14,500 ล้ำนบำท มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย RATCH เป็นบริษัท Holding 
company ซึง่ลงทนุในบริษัทย่อยในธุรกิจโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 

SPC และ RATCH ได้ลงนำมในสญัญำระหวำ่งผู้ ถือหุ้นและสญัญำซือ้ขำยหุ้น ลงวนัท่ี 4 สิงหำคม 2554 เพ่ือท่ีจะร่วมลงทนุใน
โรงไฟฟ้ำโครำช 3 โครำช 4 และโครำช 7 ในสดัส่วนกำรถือหุ้น 60 : 40 (SPC : RATCH) โดยลงทนุตำมมลูค่ำท่ีตรำไว้ของแต่ละ
โครงกำร 

1.4.3 การศกึษาด้านเทคนิคของโรงไฟฟ้า 

SPC ได้ว่ำจ้ำง Mott MacDonald (Thailand) Company Limited (“MML”) ซึง่เป็นในเครือของ Mott MacDonald Company 
Limited บริษัทท่ีปรึกษำในกำรจดักำรด้ำนวศิวกรรมจำกประเทศองักฤษ ให้เป็นท่ีปรึกษำอิสระด้ำนเทคนิคส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีบริษัทย่อยเป็นผู้พัฒนำ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเอกสำรสนับสนนุส ำหรับกำรขอสินเช่ือจำกธนำคำร
กสิกรไทย ปัจจุบนั MML ได้ออกรำยกำรกำรศกึษำทำงด้ำนเทคนิคของโรงไฟฟ้ำท่ีพฒันำแล้วจ ำนวน 16 โครงกำร (โครงกำรท่ี 1 – 
16) โดยมีขอบเขตกำรวเิครำะห์ท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) รำยละเอียดโครงกำร (Project description) ซึ่งอธิบำยท่ีตัง้และควำมเหมำะสมทำงด้ำนเทคนิคของสถำนท่ีตัง้ของ
โครงกำร 

(2) รำยละเอียดด้ำนเทคนิคของอุปกรณ์หลัก (Key Solar Technologies Review) อำทิ คุณลักษณะของแผงเซลล์
แสงอำทติย์ เคร่ืองแปลงไฟฟ้ำหรืออินเวอร์เตอร์ อปุกรณ์ กำรควบคมุและวดัประสิทธิภำพกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ เป็นต้น 

(3) กำรประเมินค่ำกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ (Energy Production Assessment) ซึง่ประเมินศกัยภำพกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพ่ือท ำกำรประมำณกำรทำงกำรเงินส ำหรับสินเช่ือโครงกำร (Project Financing) โดยพิจำรณำถึง
ปริมำณรังสีท่ีกระทบต่อหน่วยพืน้ท่ี (Irradiance) กำรวดัค่ำพลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์โดยค ำนึงถึงตวัแปรต่ำงๆท่ี
อำจจะก่อให้เกิดกำรสญูเสียประสิทธิภำพกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำ 

(4) กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรออกแบบโรงไฟฟ้ำ (Project Design Review) โครงสร้ำงแผงเซลล์แสงอำทิตย์ กำร
เช่ือมตอ่ วงจรไฟฟ้ำ กำรออกแบบ ซึง่รวมถึงโครงสร้ำงฐำนและงำนโยธำ (Civil Design) นอกจำกนี ้MML ได้ประเมินถึง
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำว่ำควรจะใช้เวลำประมำณ 24 – 26 สปัดำห์ นบัจำกวนัเร่ิมปรับสภำพท่ีดินจนกระทัง่
กำรเปิดด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์ 

http://www.bol.co.th/


ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

หน้า 85/135 

(5) กำรศกึษำสญัญำตำ่งๆท่ีเก่ียวข้อง (Contract Review) ซึง่รวมถึงร่ำงสญัญำกำรก่อสร้ำง กำรด ำเนินงำนและบ ำรุงรักษำ 
(EPC และ OMM Contracts) ระหวำ่ง SPC ในฐำนะผู้ รับจ้ำงและโรงไฟฟ้ำในฐำนะผู้วำ่จ้ำง 

(6) กำรสอบทำนข้อมลูทำงเทคนิคท่ีจะมีผลตอ่ประมำณกำรทำงกำรเงินของโครงกำร (Technical Input of Financial Model 
Review) รวมทัง้สอบทำนควำมเป็นไปได้ของประมำณกำรทำงกำรเงินของโรงไฟฟ้ำและควำมสมเหตุสมผลของ
สมมติฐำนต่ำงๆ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสำหกรรมในประเทศไทย ประกอบกับกำรเปรียบเทียบกับโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในตำ่งประเทศ 

ทัง้นี ้MML ให้ควำมเห็นว่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 1 – 16 ดงักล่ำว มีควำมสมเหตสุมผลในด้ำนคณุภำพและรำคำของกำร
ก่อสร้ำง วสัดอุปุกรณ์ท่ีส ำคญั เช่น แผงเซลล์แสงอำทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้ำ (ทรำนส์ฟอร์เมอร์) เป็นต้น จดัซือ้จำก
ผู้ผลิตท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ กำรผลิตไฟฟ้ำท่ี SPC น ำเสนอสำมำรถผลิตได้จริง ประมำณกำรทำงกำรเงินของโรงไฟฟ้ำมีควำมเป็นไป
ได้ และมีสมมตฐิำนหลกัท่ีสมเหตสุมผล  

ส ำหรับโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 ซึ่งก ำลังจะขออนุมัติผู้ ถือหุ้นในครัง้นีน้ัน้ จะมีเง่ือนไขในกำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินงำน
ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ำท่ีเคยก่อสร้ำงมำแล้ว โดย MML จะเป็นผู้ท ำกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเช่นกนัเพ่ือเป็นเอกสำร
สนบัสนนุกำรกู้ ยืมเงิน ซึง่จะต้องแล้วเสร็จก่อนกำรอนมุตัเิงินกู้ ยืมจำกธนำคำร 

1.4.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ณ วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2555 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกดงัตอ่ไปนี ้ 

ล าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

1 ครอบครัวกญุชรยาคง ประกอบด้วย 304,000,700 54.29 
  น.ส.วนัดี กญุชรยาคง 263,050,700 46.97 
  นางประคอง กญุชรยาคง 21,600,000 3.86 

  น.ส.สมปอง กญุชรยาคง 9,000,000 1.61 
  นายสมศกัดิ ์กญุชรยาคง 9,000,000 1.61 
  นางกนกพร กญุชรยาคง 1,350,000 0.24 

2 นายชาญชยั กลุถาวรากร 41,000,000 7.32 
3 ครอบครัวพาเนล ประกอบด้วย 22,744,000 4.06 

  นายเควนิ จีราด พาเนล 13,820,000 2.47 
  นายแอนโทนี เดวดิ พาเนล 8,924,000 1.59 

4 ครอบครัวอุ่นวรวงศ์ ประกอบด้วย 20,300,000 3.63 

  นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ์ 11,792,100 2.11 
  นางรสสคุนธ์ อุ่นวรวงศ์ 8,307,900 1.48 
  นายณัฐกนธ์ อุ่นวรวงศ์ 100,000 0.02 

  นายนนทกร อุ่นวรวงศ์ 100,000 0.02 
5 นายวทิรู มโนมยักลุ 12,860,000 2.30 

6 เคียวเซร่า คอร์ปอเรชัน่ 9,000,000 1.61 

7 นายเอียน แลงคาสเตอร์ 5,343,300 0.95 

8 MR. BAT GUAN TEO 3,859,900 0.69 
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ล าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

9 นายทวีศกัดิ ์ศรีประจิตติชยั 2,800,000 0.50 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 2,670,400 0.48 

11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 148,281,700 26.48 
รวม 560,000,000 100.00 

1.4.5 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษ ท 

บริษัทมีกรรมกำรทัง้หมดจ ำนวน 9 ทำ่น ณ วนัท่ี 22 มิถนุำยน 2555 ประกอบด้วย  

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางสาววนัดี กญุชรยาคง ประธานกรรมการ  

2. นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ์ กรรมการ 
3. นายวิฑรู มโนมยักลุ กรรมการ 
4. นายสมศกัดิ ์กญุชรยาคง กรรมการ 

5. นายจิราคม ปทมุานนท์ กรรมการ 
6. นายเควนิ จีราด พาแนล กรรมการ 

7. นายเกียรตชิยั พงษ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นายวนัชยั หล่อวฒันตระกลู กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. ดร.ศริิพงศ์ พฤทธิพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นางสาววนัดี กุญชรยาคง ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ์ หรือ  
นายจิราคม ปทมุานนท์ หรือ นายสมศกัดิ ์กญุชรยาคง รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของกิจการ 

1.4.6 ผู้บริหารของบริษัท 

ผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 22 มิถนุำยน 2555 ประกอบด้วย 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางสาววนัดี กญุชรยาคง กรรมการผู้จดัการใหญ่  

และกรรมการผู้จดัการสายงานการลงทนุพลงังานแสงอาทติย์ 

2. นายชยัวฒัน์ ตัง้สวุรรณพานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายบญัชีและการเงิน (รักษาการ) 
3. นายธมภน ศภุจนัทร์ประภา รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายการลงทนุ 
4. นายพรชยั พรนิวฒัน์ชยั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายเทคนิค 

5. นายสมศกัดิ ์กญุชรยาคง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายปฏิบตักิาร 

1.4.7 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ส าหรับงวด
ปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และงบการเงินรวมท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชี 
ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555  

จากการท่ีบริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ SPC และส่งผลให้ SPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทางอ้อมผ่านทาง
บริษัทเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2554 นัน้ ในแง่ของบัญชีจะเข้าข่ายเป็นการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) ตาม
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มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการรวมธุรกิจ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ SPC ได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่และมีอ านาจควบคมุบริษัท 

ดงันัน้ การจดัท างบการเงินรวมส าหรับปี 2553 และปี 2554 จะเป็นการจดัท างบการเงินรวมส าหรับการซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั
ภายใต้ช่ือ SPCG ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย แต่เป็นผู้ถูกซือ้ในทางบญัชีเน่ืองจากถูกควบคมุโดยผู้ ถือหุ้นเดิมของ SPC จึงท า
ให้การจดัท าบญัชีในงบการเงินรวมดงักล่าว จดัท าเสมือนว่า SPC เป็นบริษัทแม่ และธุรกิจเหล็กซึง่เป็นธุรกิจเดิมของบริษัท เป็น
บริษัทย่อย 

ด้วยหลกัการดงักล่าว งบการเงินรวมส าหรับปี 2553 จะแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ SPC และบริษัทย่อย
ของ SPC เทา่นัน้ เน่ืองจาก SPCG นัน้แม้วา่จะเป็นผู้ซือ้ตามกฎหมาย แตเ่ป็นผู้ถูกซือ้ในทางบญัชี การน าเสนอข้อมลูงบการเงิน ทัง้
ในส่วนของงบดลุ งบก าไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด จงึเป็นการน าเสนอข้อมลูตอ่เน่ืองของงบการเงินของ SPC ซึง่ถือเสมือนเป็น
บริษัทแม่ 

ส่วนงบการเงินรวมส าหรับปี 2554 จะเป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษัทย่อยของ SPC ต่อเน่ืองจากปี 2553 และรับรู้ผล
จากการรวมธุรกิจเหล็กซึ่งเป็นธุรกิจเดิมในวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 (วนัท่ีมีการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ หรือ Reverse Takeover) 
โดยในการจดัท างบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด ก าไรขาดทนุและการเปล่ียนแปลงกระสดเงินสดของธุรกิจเหล็กจะถูกรับรู้ใน
งบการเงินรวมตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ซึง่ผู้บริหารของบริษัทประเมินวา่ผลกระทบของยอดก าไรขาดทนุและยอดการ
เปล่ียนแปลงกระแสเงินสดของธุรกิจเหล็กในวนัท่ี 28 มีนาคม – 31 มีนาคม 2554 นัน้ไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวมของ
บริษัท และส าหรับการจัดท างบดุล จะเป็นงบดุลท่ีรวมสินทรัพย์และหนีส้ินทัง้หมดของ  SPCG SPC และบริษัทย่อยของ SPC 
รวมทัง้มีการบนัทกึค่าความนิยมจ านวน 11.29 ล้านบาท ซึง่เป็นผลต่างของมลูค่ายุติธรรมของ SPCG และสินทรัพย์และหนีส้ินท่ี
ระบไุด้ตามมลูคา่ยตุธิรรมก่อนวนัซือ้ธุรกิจแบบย้อนกลบั 

อนึ่ง งบการเงินส าหรับปี 2552 เป็นงบการเงินท่ีจดัท าขึน้ก่อนการรวมธุรกิจแบบย้อนกลบั โดยเป็นงบการเงินซึ่งแสดงฐานะ
การเงินและผลประกอบการของธุรกิจเหล็กซึ่งเป็นธุรกิจดัง้เดิมของบริษัทเท่านัน้ ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าไม่
เหมาะสมที่จะน ามาแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2553 - 2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ 2553 (1) / (3) 2554 (2) / (3) ไตรมาส 1 ปี 2555 
หน่วย: ล้านบาท 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพย์ 

      
สินทรัพย์หมุนเวียน 

      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 65.55 3.22 311.98 6.00 841.39 12.28 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 20.01 0.98 - - - - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 24.62 1.21 171.81 3.30 305.09 4.45 
สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 1.47 0.07 29.54 0.57 38.88 0.57 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 29.22 1.43 109.29 2.10 166.59 2.43 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 140.88 6.92 622.62 11.97 1,351.95 19.74 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
- 

    
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 119.39 5.86 168.30 3.24 157.47 2.30 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,764.37 86.62 4,070.89 78.27 5,257.11 76.75 
สนิทรัพย์ระหว่างทาง - - 206.45 3.97 - - 
คา่ความนิยม - - 11.29 0.22 11.29 0.16 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 0.34 0.02 0.78 0.01 3.48 0.05 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 11.89 0.58 120.87 2.32 68.82 1.00 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,895.99 93.08 4,578.58 88.03 5,498.16 80.26 
รวมสินทรัพย์ 2,036.87 100.00 5,201.20 100.00 6,850.10 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 2553 (1) / (3) 2554 (2) / (3) ไตรมาส 1 ปี 2555 
หน่วย: ล้านบาท 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      
หนีส้ินหมุนเวียน 

      
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 493.24 9.48 23.30 0.34 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 848.86 41.67 889.92 17.11 1,155.36 16.87 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 46.05 2.26 231.46 4.45 287.03 4.19 
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 1.40 0.07 3.10 0.06 3.53 0.05 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 6.22 0.12 17.66 0.26 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 3.40 0.17 11.29 0.22 9.44 0.14 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 899.71 44.17 1,635.22 31.44 1,496.33 21.84 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

      
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 356.06 17.48 2,213.86 42.56 2,739.33 39.99 
หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 3.82 0.19 7.12 0.14 6.36 0.09 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังาน - - 3.71 0.07 3.94 0.06 
หุ้นสามญัในบริษัทย่อยรอซือ้คืน 80.12 3.93 86.43 1.66 89.24 1.30 
หุ้นสามญัในบริษัทย่อยท่ีมีสทิธิเลือกขายคืน 90.69 4.45 98.73 1.90 99.29 1.45 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน - - - - 5.40 0.08 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 530.69 26.05 2,409.86 46.33 2,943.56 42.97 
รวมหนีส้ิน 1,430.40 70.23 4,045.08 77.77 4,439.89 64.81 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

      
ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 450.00 22.09 500.00 9.61 560.00 8.18 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - - - 1,162.83 16.98 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการรวมธุรกิจ - - 89.00 1.71 89.00 1.30 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร (6.72) (0.33) (20.49) (0.39) (9.55) (0.14) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 443.28 21.76 568.52 10.93 1,802.28 26.31 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 163.19 8.01 587.60 11.30 607.94 8.87 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 606.47 29.77 1,156.12 22.23 2,410.22 35.19 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,036.87 100.00 5,201.20 100.00 6,850.10 100.00 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

2553 (1) / (3) 2554 (2) / (3) ไตรมาส 1 ปี 2555 
หน่วย: ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ 
      

รายได้จากการขาย 83.83 91.65 578.56 98.68 207.29 96.91 
รายได้อ่ืนๆ 7.64 8.35 7.72 1.32 6.61 3.09 
รวมรายได้ 91.47 100.00 586.28 100.00 213.90 100.00 
ค่าใช้จ่าย 

      
ต้นทนุขาย 22.60 24.71 305.49 52.11 87.56 40.94 
คา่ใช้จ่ายในการขาย - - 5.66 0.97 6.07 2.84 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 31.60 34.55 125.82 21.46 32.52 15.20 
รวมค่าใช้จ่าย 54.20 59.25 436.97 74.53 126.15 58.98 

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้นิตบิคุคล 37.28 40.76 149.32 25.47 87.75 41.02 
ต้นทนุทางการเงิน 14.94 16.33 102.74 17.52 45.04 21.05 
ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 9.60 10.50 32.60 5.56 11.44 5.35 
ก าไรสทุธิส าหรับงวด 12.75 13.94 13.98 2.38 31.27 14.62 
ผลขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 0.01 0.01 - - - - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 12.73 13.92 13.98 2.38 31.27 14.62 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

2553 (1) / (3) 2554 (2) / (3) ไตรมาส 1 ปี 2555 
หน่วย: ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 7.68 8.40 (11.79) (2.01) 10.94 5.11 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 5.07 5.54 25.77 4.40 20.33 9.51 

 
งบกระแสเงนิสด 2553 (1) / (3) 2554 (2) / (3) ไตรมาส 1 ปี 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (ล้านบาท) 18.03 (218.67) (4.35) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (ล้านบาท) (465.05) (1,852.07) (810.68) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ล้านบาท) 502.86 2,053.54 1,344.44 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.16 0.38 0.90 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.36 3.50 1.84 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) - ในสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.02 (0.02) 0.06 

หมายเหต:ุ     (1) งบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เป็นงบการเงินรวมของ SPC และบริษัทย่อยของ SPC เท่านัน้ โดยไม่รวม
ธุรกิจเหลก็ซึง่เป็นธุรกิจดัง้เดมิของบริษัท 

          (2) งบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีการรับรู้ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของธุรกิจเหล็กเข้ามาตัง้แต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2554 ภายหลงัจากท่ี SPC ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯทางอ้อมผ่านบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554  

         (3) งบการเงินปี 2553 ได้รับการจดัประเภทใหม่ให้สอดคล้องกบัปี 2554 และงวด 3 เดือนปี 2555 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวมของบริษัทท่ีปรากฎในงบการเงินรวมส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เป็นสินทรัพย์ของ SPC และ
บริษัทย่อยของ SPC เท่านัน้โดยท่ียงัไม่ได้รวมสินทรัพย์ในธุรกิจเหล็กซึง่เป็นธุรกิจดัง้เดิมของบริษัท มีจ านวน 2,036.87 ล้านบาท 
เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 140.88 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 1,895.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
6.92 และร้อยละ 93.08 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยสินทรัพย์ท่ีส าคญัคือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ จ านวน 3 โครงการคือ โคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 จ านวนรวม 1,764.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 86.62 ของสินทรัพย์รวม  

ณ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์รวมท่ีปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัท จะเป็นสินทรัพย์ของ SPC บริษัทย่อยของ SPC 
รวมทัง้มีการรับรู้ฐานะการเงินของธุรกิจเหล็กตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 เป็นต้นมา (ภายหลงัจากท่ี SPC ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯทางอ้อมผ่านบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554) มีจ านวน 5,201.20 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 
622.62 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 4,578.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.97 และร้อยละ 88.03 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดบั สินทรัพย์หมนุเวียนท่ีส าคญัได้แก่ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าหรือกองทนุเปิดซึง่เป็นการบริหารสภาพ
คล่องของบริษัท ลูกหนีก้ารค้าซึง่ผนัแปรไปตามยอดขายของบริษัท และ ลูกหนีก้รมสรรพากรซึง่เป็นภาษีมลูค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (VAT ซือ้) ท่ีผันแปรตามการทยอยก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเพิ่มขึน้  ส่วน
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีส าคญัคือ ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ มีจ านวน 4,070.89 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 78.27 ของสินทรัพย์
รวม เป็นสินทรัพย์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่มีการพฒันาโครงการเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2553 คือ โคราช 2 เลย 1 
และขอนแก่น 1 ทัง้นี ้สินทรัพย์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ คือ แผงพลังงานแสงอาทิตย์และเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวน 6,850.10 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 1,351.95 
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจ านวน 5,498.16 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.74 และร้อยละ 80.26 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดบั สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2554 อย่างมีนยัส าคญั สาเหตสุ าคญัคือบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
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เงินสดเพิ่มขึน้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และบริษัทมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึน้ ส าหรับการ
เพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ถาวร ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างตอ่เน่ือง 

 หนีส้ินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 1,430.40 ล้านบาทและ 4,045.08 
ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นการเปล่ียนแปลงที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 182.79 เม่ือเทียบกับปี 2553 ทัง้นี ้บริษัทมีหนีส้ินจากธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยมีเงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จาก 402.11 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 เป็น 2,445.32 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 เน่ืองจากบริษัทอยู่ในระหวา่งการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ซึง่ต้องใช้เงินกู้ ยืมระยะยาวใน
สดัส่วนท่ีสงู นอกจากนี ้รายการหนีส้ินท่ีส าคญัอ่ืนๆ ได้แก่ เจ้าหนีค้า่ก่อสร้างและคา่สินทรัพย์ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และเงินกู้
ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้หมุนเวียนในโครงการ ในขณะท่ีหนีส้ินจากธุรกิจเหล็กมีจ านวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นหนีส้ินหมนุเวียนของ
ธุรกิจ ส าหรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 หนีส้ินรวมของบริษัทมีจ านวน 4,439.89 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.15 
เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2554 เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาว 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 606.47 ล้านบาทและ 1,156.12 
ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นการเปล่ียนแปลงที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 90.63 เม่ือเทียบกบัปี 2553  โดยเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
เท่ากับ 433.28 ล้านบาท และ 568.51 ล้านบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากบริษัทมีการรับรู้ส่วนทุน
เพิ่มขึน้จากธุรกิจเหล็ก รวมถงึมีส่วนเกินมลูคา่หุ้นจากการรวมธุรกิจอีกจ านวน 89 ล้านบาท ซึง่เป็นการบนัทกึบญัชีภายหลงัจากการ
รวมธุรกิจแบบย้อนกลบัของ SPC กบับริษัท ท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั ส าหรับ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2555 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจ านวน 2,410.22 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 1,802.28 
ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัจาก ณ สิน้ปี 2554 เน่ืองจากบริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชน
ทัว่ไปจ านวน 60.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 21.00 บาท และได้รับเงินจากการเพิ่มทุนภายหลังจากหกัค่าใช้จ่ายแล้วเป็นจ านวน
ประมาณ 1,223.83 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้วเพิ่มขึน้จาก 500.00 ล้านบาท เป็น 
560.00 ล้านบาท และมีส่วนเกินมลูคา่หุ้นเพิ่มขึน้จาก 89.00 ล้านบาท เป็นประมาณ 1,251.89 ล้านบาท 

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E) ณ สิน้ปี 2554 เท่ำกับ 3.50 เท่ำ ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีสูงเน่ืองจำกบริษัทด ำเนินกำร
โรงไฟฟ้ำในลกัษณะของเงินกู้ โครงกำร (Project Financing) โดย SPKR1 ได้รับเง่ือนไขอตัรำส่วนหนีส้ินต่อทนุท่ี 60:40 ในขณะท่ี 
SPSN1, SPNP1, SPKR2 และ SPLO1 ได้รับเง่ือนไขอตัรำส่วนหนีส้ินต่อทนุท่ี 70:30 อย่ำงไรก็ตำม อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (D/E) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2555 ลดลงมำอยู่ท่ี 1.84 เทำ่ เน่ืองจำกบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ภายหลงัจากท่ี SPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทางอ้อมผ่านบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 แล้ว บริษัทมีรายได้
จาก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจเหล็กและธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่รายได้รวมคิดเป็นจ านวน 586.28 ล้านบาท และเม่ือเทียบ
กบังวดสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีรายได้รวมคิดเป็นจ านวน 91.47 ล้านบาท คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 
540.95 เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจเหล็ก ประกอบกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเพิ่มขึน้เป็น
จ านวน 5 โครงการ กล่าวคือ โคราช 1 สกลนคร 1 นครพนม 1 โคราช 2 และเลย 1 เม่ือเทียบกับจ านวนโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ในงวดเดียวกนัของปี 2553 เพียง 1 โครงการ ได้แก่ โคราช 1  

ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 213.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2554 ร้อยละ 
433.62 เน่ืองจากมีการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าทัง้ 5 โครงการข้างต้น รวมทัง้ของโครงการขอนแก่น 1 และโคราช 3 ท่ีเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ในขณะท่ีไตรมาสแรกของปี 2554 มีโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เพียง 2 
โครงการ คือ โคราช 1 และ สกลนคร 1 นอกจากนี ้บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจเหล็กจ านวน 57.07 ล้านบาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนั
ของปีก่อนยงัไม่มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวเน่ืองจากยงัมิได้ท าการควบรวมกิจการ 
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ต้นทุนขายและบริการของบริษัท ส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 22.60 ล้านบาท และ 
305.49 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 66.94 และร้อยละ 46.58 ตามล าดบั โดยในปี 2553 บริษัทมีอัตรา
ก าไรขัน้ต้นท่ีสงูเน่ืองจากเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่ต้นทนุขายส่วนใหญ่เป็นค่าเส่ือมราคาจาก
สินทรัพย์ถาวร ส่วนในปี 2554 อตัราก าไรขัน้ต้นต ่าลงเน่ืองจากมีการรวมธุรกิจเหล็กซึง่มีอัตราก าไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 15-20 
ส าหรับในงวด 3 เดือนแรกของปี 2555 ต้นทนุขายและบริการของบริษัทมีจ านวน 87.56 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
57.76 เพิ่มขึน้จากปี 2554 เน่ืองจากมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูเป็นสดัส่วนท่ีมากขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 31.60 ล้านบาท และ 
131.48 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 207.94 เม่ือเทียบกบังวดปี 2553 ซึง่ส่วนใหญ่เน่ืองมาจาก
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่ตอบแทนผู้บริหารท่ีเพิ่มขึน้ภายหลงัจากท่ี SPC เข้าจดทะเบียนทางอ้อมผ่านบริษัท อย่างไรก็ตาม 
สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเม่ือเทียบกบัรายได้รวมส าหรับปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 22.43 ซึง่น้อยกว่าสัดส่วนเดียวกัน
ของปี 2553 ท่ีร้อยละ 34.55 เน่ืองจากบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก ส่วนในงวด 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมี
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจ านวน 38.59 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 18.04 เม่ือเทียบกบัรายได้รวม ซึง่ลดลงจากปี 
2554 เน่ืองจากมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ 

ก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีจ านวน 12.73 ล้านบาท และ 
13.98 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2554 แม้ว่าบริษัทมีรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ แต่ก็มีต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้จาก
การกู้ ยืมเงินเพ่ือการพฒันาโรงไฟฟ้า รวมทัง้มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน ส่งผลให้มีก าไรสุทธิใกล้เคียงกบัปี 2553 อย่างไรก็
ตามเม่ือพิจารณาจากส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะมีผลขาดทนุสุทธิจ านวน (11.79) ล้านบาท ซึง่สาเหตหุลกัเกิดจากการ
จดัท างบการเงินรวม เน่ืองจากรายได้จาก EPC และ OMM ท่ี SPC ด าเนินการให้กบับริษัทย่อยของ SPC นัน้ถือเป็นรายการ
ระหวา่งกนัซึง่จะถกูตดัออกจากงบการเงินรวม แต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SPC จะถูกพิจารณาแยกช าระตามงบการเงินเดี่ยวของ
แต่ละบริษัท ดงันัน้เม่ือจดัท างบการเงินรวม รายได้จาก EPC และ OMM จะถูกตดัออกในขณะท่ีค่าใช้จ่ายภาษีนิติบุคคลยงัคงอยู่ 
ส่งผลให้ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเกิดผลขาดทนุสทุธิ ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
งวดเป็นจ านวน 31.27 ล้านบาท โดยเป็นส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นจ านวน 10.94 ล้านบาท เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึน้   

สภาพคล่อง 

ในปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 18.03 ล้านบาท เน่ืองจากมีก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุมีจ านวน (465.05) ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทนุเพ่ือซือ้สินทรัพย์ของโรงไฟฟ้า 
และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินมีจ านวน 502.86 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน
และการเพิ่มทนุ  

ส าหรับปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน (218.67) ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการลงทนุ
ในหลักทรัพย์เพ่ือค้าเพิ่มขึน้จากการท่ีมีสภาพคล่องส่วนเกิน และมีลูกหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มากขึน้ตามจ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีทยอยเปิดเพิ่มขึน้ตามล าดบั  กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการลงทุนมีจ านวน (1,852.07) ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินมีจ านวน 2,053.54 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทได้กู้ ยืมเงิน
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีทยอยลงทนุเพิ่มขึน้ และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
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ในงวด 3 เดือนปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน (4.35) ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุมีจ านวน (810.68) ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการลงทนุใน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อย่างต่อเน่ือง และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินมีจ านวน 1,344.44 ล้านบาท เน่ืองจาก
บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชน โดยมีเงินสดรับรวมเป็นจ านวน 1,222.83 ล้านบาท 

1.4.8 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 

อุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำรวมถึงกำรจดัหำไฟฟ้ำ มีผู้ เก่ียวข้องกบั กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT หรือ กฟผ.) เป็น
จ ำนวนมำก แบง่เป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ  

1. ส่วนกำรผลิต จะมีผู้ จัดหำจ ำนวน 6 กลุ่ม คือ 1. กฟผ. 2. ผู้ ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่หรือ Independent Power 
Producer (IPP) 3. ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก หรือ Small Power Producer (SPP) 4. ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก
หรือ Very Small Power Producer (VSPP) 5. ผู้ผลิตอ่ืนๆ ซึง่รวมถึงกำรผลิตโดยส่วนรำชกำรบำงแห่ง เช่น กรมพฒันำ
พลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน ซึง่มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเข่ือนพลงัน ำ้ขนำดเล็กอยู่ 22 แห่ง และ 6. ไฟฟ้ำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

2. ส่วนกำรจดัจ ำหน่ำย สำมำรถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1. กฟผ. 2. กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และ 3.กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(กฟภ.)  

3. ส่วนผู้บริโภค ประกอบด้วยผู้ ใช้ไฟประเภทต่ำงๆ ประมำณ 17 ล้ำนรำย จำกภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ บ้ำนอยู่อำศยั 
กำรขำยให้ประเทศเพ่ือนบ้ำน และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

      
โครงสร้ำงกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

 
ท่ีมำ : บทควำมของอำจำรย์ เทียนไชย จงพีร์เพียร http://www.eppo.go.th 

ดงันัน้จะเหน็ได้วำ่ระบบกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของประเทศมีควำมซบัซ้อน เน่ืองจำกมีผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยอยู่หลำย
ประเภท และบทบำทของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กจะมีมำกขึน้ในอนำคตจำกกำรสนบัสนนุของรัฐบำล  นอกจำกนี ้ในกำรผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทย ปัจจุบนัมีกำรพึ่งพำก๊ำซธรรมชำติเป็นสดัส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกับเชือ้เพลิงชนิดอ่ืน ๆ โดยในปี  2554 มีกำรใช้เชือ้เพลิง
ชนิดตำ่ง ๆ เพ่ือผลิตพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นสดัส่วนโดยประมำณ ดงันี ้ก๊ำซธรรมชำติ 44% ถ่ำนหินและลิกไนต์ 17% พลงัน ำ้และไฟฟ้ำ
น ำเข้ำ 3% และน ำ้มนั 36% (ท่ีมำ: วำรสำรนโยบำยพลงังำน ฉบบัท่ี 95 มกรำคม – มีนำคม 2555) 

http://www.eppo.go.th/
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อตุสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียน และพลงังำนแสงอำทติย์ 

จำกร่ำงแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ พ.ศ.2553-2573 (พีดีพี 2010) ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3 เม่ือเดือนมิถุนำยน  
2555 กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน ได้ก ำหนดแผนพฒันำพลงังำนทดแทน 10 ปี (พ.ศ.2555- 
2564) โดยมีเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลงังำนทดแทนให้เป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้พลังงำนขัน้สุดท้ำยของประเทศ หรือเป็น
จ ำนวน 9,516 เมกกะวตัต์ ภำยในปี 2564  

ส ำหรับอุตสำหกรรมกำรผลิตพลงังำนหมนุเวียนจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ ณ เดือนธันวำคม 2554 มีผู้ ย่ืนค ำขอขำยไฟฟ้ำกับ
กำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค รวม 758 รำย มีลักษณะด ำเนินงำนได้ในหลำยรูปแบบแตกต่ำงกัน เช่น กำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (Photovoltaic: PV) หรือ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกควำมร้อนของแสงอำทิตย์ (Thermal) เป็นต้น โดยเม่ือ
ก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยจะก ำลังผลิตติดตัง้รวมประมำณ 3,238 เมกกะวัตต์ (MW) อย่ำงไรก็ตำม ณ เดือนธันวำคม 2554 
ผู้ประกอบกำรท่ีก่อสร้ำงเสร็จและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้วมีจ ำนวน 96 รำย มีก ำลงัผลิตติดตัง้รวมประมำณ 109 เมกกะวตัต์  
โดยแบง่เป็นกำรผลิตไฟฟ้ำในรูปแบบ PV จ ำนวน 99 เมกกะวตัต์ และกำรผลิตไฟฟ้ำในรูปแบบ Thermal จ ำนวน 10 เมกกะวตัต์ 

ในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแผงเซลล์รับแสงอำทิตย์ (PV) ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะมีท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ โดย ณ 
เดือนธันวำคม 2554 มีผู้ประกอบกำรย่ืนค ำขอจ ำนวน รวม 483 โครงกำร โดยเม่ือก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยจะมีก ำลงัผลิตติดตัง้รวม
ประมำณ 1,835 เมกกะวตัต์ โดย SPC มีสดัส่วนกำรย่ืนค ำขอขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 34 โครงกำร คดิเป็นก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม 241.5 
เมกกะวตัต์ หรือร้อยละ 13.16 ของก ำลังผลิตติดตัง้ท่ีผู้ ประกอบกำรได้ย่ืนค ำขอไว้ (ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวง
พลงังำน)  

 ทัง้นี ้โครงกำรโรงไฟฟ้ำทัง้หมดของ SPC ได้รับกำรส่งเสริมผู้ผลิตพลงังำนหมนุเวียนขนำดเล็กมำก (VSPP) โดยท่ี กฟน. และ 
กฟภ. ได้มีประกำศก ำหนดและระยะเวลำปริมำณไฟฟ้ำรับซือ้ท่ีได้รับส่วนเพิ่มรำคำรับซือ้ไฟฟ้ำ (Adder) ในพลังงำนหมุนเวียน
ประเภทต่ำง ๆ โดยในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  จะได้รับ Adder เป็นระยะเวลำ 10 ปี ในจ ำนวนเงิน 8.0 บำท ต่อ
กิโลวตัต์-ชั่วโมง (kW) ส ำหรับผู้ ท่ีท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำก่อนวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2553 โดยหลังจำกนัน้คณะกรรมกำรนโยบำย
พลงังำนแหง่ชำต ิได้ปรับลดคำ่ Adder ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีขอใหม่มีอตัรำเป็น 6.50 บำท ตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง (kW)  

ในกำรพิจำรณำด ำเนินงำนหำกมีกำรก ำหนดเง่ือนไขวนัจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบไว้ในสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ แต่ผู้ประกอบกำรไม่
สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ อำจมีผลกระทบต่อกำรไฟฟ้ำในด้ำนกำรปฎิบัติและวำงแผนจัดหำไฟฟ้ำ ก็
สำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ โดยอำจพิจำรณำให้กำรผ่อนผันท่ีเหมำะสมได้ระยะหนึ่ง พร้อมทัง้ก ำหนดเง่ือนไขให้แสดงผลกำร
ด ำเนินงำน หำกไม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบได้ตำมข้อก ำหนดกำรผ่อนผนัก็มีสิทธ์ิยกเลิกสญัญำ 

คำร์บอนเครดติ 

โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนท่ีเกิดขึน้ และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำลดก๊ำซเรือนกระจกได้จ ริง จะได้รับเครดิตท่ี
เรียกว่ำ Certified Emission Reductions (คำร์บอนเครดิต หรือ Certified Emission Reductions: CERs) จำกกำรด ำเนินงำนตำม
กลไกกำรพฒันำท่ีสะอำด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึง่ คำร์บอนเครดิต หรือ CERs นี ้สำมำรถน ำไปหกัลบ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในประเทศอตุสำหกรรม ดงันัน้ประเทศอุตสำหกรรมจึงมีควำมต้องกำรซือ้ CERs เพ่ือให้ประเทศ
ของตนสำมำรถบรรลุพันธกรณีในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้  อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมนุเวียนต้องด ำเนินกำรให้ได้รับกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดได้ หรือรับรอง CERs ซึง่ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว
ในประเทศไทยปัจจุบนัใช้เวลำประมำณ 1.5 - 2 ปี โดย ณ วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2555 มีโครงกำรท่ีได้รับกำรออกหนังสือรับรอง 
CERs แล้วทัง้สิน้ 17 โครงกำร 
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ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรซือ้ขำยคำร์บอนเครดติ (CERs) มี 3 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้ 
1. กำรขอหนงัสือให้ค ำรับรองโครงกำร (Letter of Approval: LoA) จำกองค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก  
2. กำรด ำเนินกำรขึน้ทะเบียนกบั CDM EB ซึง่เป็น คณะกรรมกำรบริหำรกลไกกำรพฒันำท่ีสะอำด (Executive Board of CDM) 
3. กำรขอรับหนงัสือรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดได้ (Issuance of CERs) 

 ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2554 และแนวโน้มในปี 2555 

ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้รำยงำนสถำนกำรณ์เหล็กโดยรวมใน ปี 2554 พบว่ำกำรผลิตโดยรวมลดลง ร้อยละ 6.04 
และควำมต้องกำรใช้ในประเทศลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.02 เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกกำรชะลอตวัลงของภำค
กำรก่อสร้ำง และอุตสำหกรรมยำนยนต์ อีกทัง้ทำงประเทศจีนระบำยสต๊อกเหล็กท่ีมีอยู่จ ำนวนมำกเข้ำมำขำยในประเทศไทย  
ประกอบกบัปริมำณสต๊อกท่ีเหลือค้ำงจำกกำรเร่งผลิตในปีก่อน รวมถึงผลกระทบจำกน ำ้ท่วมตัง้แต่ช่วงปลำยเดือนกนัยำยน  ท ำให้
อตุสำหกรรมตอ่เน่ืองมีควำมต้องกำรใช้เหล็กท่ีลดลง ส ำหรับมลูค่ำกำรน ำเข้ำเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.22 แต่ปริมำณกำรน ำเข้ำลดลงร้อย
ละ 3.14  

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเหล็กในปี 2555 คำดว่ำ ในส่วนของกลุ่มเหล็กทรงยำวซึง่ใช้ในภำคกำรก่อสร้ำงจะขยำยตวัขึน้ส่วน
หนึ่งเพ่ือเร่งซ่อมแซมสำธำรณูปโภคและบ้ำนเรือนท่ีเสียหำยจำกภำวะอุทกภัยในประเทศ ส ำหรับในส่วนของเหล็กทรงแบน
คำดกำรณ์ว่ำกำรผลิตและควำมต้องกำรใช้ในประเทศจะลดลงเน่ืองจำกนิคมอุตสำหกรรมหลำยนิคมซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโรงงำน
อตุสำหกรรมตอ่เน่ือง เช่น ยำนยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ได้รับผลกระทบจำกน ำ้ทว่มส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้เหล็กลดลงด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจกำรผลิตแผ่นเหล็กเคลือบส ำหรับมุงหลังคำและฝำผนงัของบริษัทจัดอยู่ในหมวดอุตสำหกรรมเหล็กท่ีมี
ลูกค้ำหลักเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม ทัง้ท่ีเป็นโรงงำนสร้ำงใหม่ หรือโรงงำนเดิมท่ีมีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงหลงัคำใหม่  รวมถึง
ลูกค้ำจำกกำรประมลูงำนภำครำชกำรด้วย SPCG จึงคำดว่ำตลำดของแผ่นหลงัคำเหล็กเคลือบรีดลอนยงัสำมำรถขยำยตวัได้ใน
อนำคตซึง่คำดวำ่ลกูค้ำหลกัในธุรกิจแผ่นเหล็กเคลือบส ำหรับมงุหลงัคำและฝำผนงัจะมีจะมีกำรขยำยตวัในทิศทำงเดียวกนักบัอตัรำ
กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2555 

ส ำหรับภำวะกำรแข่งขนัในธุรกิจเดิมของ SPCG อุตสำหกรรมแผ่นหลงัคำเหล็กเคลือบขึน้ลอน เป็นอุตสำหกรรมท่ีมีคู่แข่งขัน
เป็นจ ำนวนมำก โดยบริษัทมีคูแ่ข่งขนัทำงตรงได้แก่ คูแ่ข่งที่เป็นผู้จดัจ ำหน่ำย และคู่แข่งท่ีเป็นผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำย โดยมีคู่แข่งท่ี
เป็นผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่มี 3 รำย มีส่วนแบ่งตลำดรวมกนัประมำณร้อยละ 52 ในส่วนของผู้ผลิตขนำดกลำงซึง่รวมถึง
บริษัทด้วย มีส่วนแบง่ตลำดประมำณร้อยละ 18 และผู้ผลิตขนำดเล็กซึง่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำก มีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 30 
นอกจำกนีย้งัมีคู่แข่งขันทำงอ้อมจำกสินค้ำทดแทน ได้แก่ กระเบื อ้งมงุหลงัคำใยหินผสมซีเมนต์ กระเบือ้งมุงหลงัคำคอนกรีต และ
แผ่นเหล็กเคลือบสงักะสี เป็นต้น ซึง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีจุดเด่นในด้ำนควำมปลอดภยัในกำรใช้งำน มีควำมทนทำน และน ำ้หนกั
เบำสำมำรถประหยดัต้นทนุก่อสร้ำงกวำ่กำรใช้สินค้ำทดแทนเหล่ำนี ้อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเช่ือว่ำยงัมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัท่ีมี
ควำมได้เปรียบตอ่คูแ่ข่งซึง่เป็นผู้ผลิตขนำดกลำงทัว่ไปและผู้ผลิตขนำดเล็ก ในด้ำนประสบกำรณ์ในธุรกิจท่ียำวนำนกว่ำ 16 ปี กำรมี
ตรำสินค้ำ “ROLLFORM” กำรได้รับอนญุำตให้อ้ำงอิงช่ือ Blue Scope ซึง่เป็นผู้ผลิตสินค้ำเพ่ือกำรท ำตลำด กำรมีตวัแทนจ ำหน่ำย
ในภมูิภำคตำ่ง ๆ กวำ่ 30 รำย ตลอดจนกำรให้บริกำรท่ีรวดเร็วเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เป็นต้น (ท่ีมำ: 56-1 ปี 2554 
ของ SPCG) 

1.6 ลักษณะของสินทรัพย์ที่เข้าท ารายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 12/2555 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2555 ได้มีมติอนมุตัิให้ SPC ซึง่เป็นบริษัทย่อย เข้ำลงทนุ
ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 6 โครงกำร ด ำเนินกำรภำยใต้บริษัทย่อยของ SPC จ ำนวน 6 บริษัท ซึ่ง
นบัเป็นโครงกำรท่ี 21 - 26 จำกทัง้หมด 34 โครงกำรท่ี SPC ได้จดัท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำไว้กบั กฟภ. ดงันี ้
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1. โครงกำรโรงไฟฟ้ำหนองคำย 1  ด ำเนินกำรภำยใต้ SPNK1 
2. โครงกำรโรงไฟฟ้ำอดุรธำนี 1 ด ำเนินกำรภำยใต้ SPUD1 
3. โครงกำรโรงไฟฟ้ำขอนแก่น 7  ด ำเนินกำรภำยใต้ SPKK7 
4. โครงกำรโรงไฟฟ้ำบรีุรัมย์ 3  ด ำเนินกำรภำยใต้ SPBR3 
5. โครงกำรโรงไฟฟ้ำนครพนม 2 ด ำเนินกำรภำยใต้ SPNP2 
6. โครงกำรโรงไฟฟ้ำขอนแก่น 6 ด ำเนินกำรภำยใต้ SPKK6 

แต่ละโครงกำรใช้มูลค่ำเงินลงทุนโครงกำรละประมำณ 630,000,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำเงินลงทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน
3,780,000,000 บำท บริษัทจะลงทนุผ่ำน SPC ในบริษัทย่อยของ SPC ทัง้ 6 แห่งข้ำงต้น เป็นเงินจ ำนวน 157,500,000 บำทในแต่
ละบริษัท ซึง่คดิเป็นจ ำนวนเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 945,000,000 บำท โดย SPC จะเข้ำถือหุ้นในบริษัทย่อยทัง้ 6 แห่งในสดัส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 

ทัง้นี ้โครงกำร นครพนม 2 และขอนแก่น 6 ยังคงอยู่ระหว่ำงกำรจัดหำท่ีดิน โดยผู้บริหำรอำจเปล่ียนแปลงสถำนท่ีด ำเนิน
โครงกำรของบริษัทย่อยอ่ืนของ SPC หำกสำมำรถจดัหำท่ีดนิท่ีเหมำะสมกวำ่ได้  

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ทัง้ 6 แห่ง ผลิตไฟฟ้ำโดยใช้ระบบ Photovoltaics ซึง่มีกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลงังำนแสงอำทิตย์ ท่ี
เปล่ียนพลังงำนแสงเป็นพลังงำนไฟฟ้ำโดยใช้แผงผลังงำนแสงอำทิตย์แบบผลึกเชิงซ้อนหรือมัลติคริสตั ลไลน์ซิลิกอน 
(Multicrystalline Silicon) ท ำหน้ำท่ีผลิตไฟฟ้ำกระแสตรงจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ แล้วแปลงเป็นไฟฟ้ำกระแสสลบัโดยใช้อุปกรณ์
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ำหรืออินเวอร์เตอร์ (Inverter) แล้วจึงเปล่ียนเป็นแรงดนัปำนกลำงผ่ำนหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Medium voltage 
transformer) เพ่ือจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำสำยส่งไฟฟ้ำขนำด 22 กิโลวตัต์ของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค ดงัภำพ 

 
 

 
 
 
 
 

 

ปัจจุบนัโรงไฟฟ้ำดงักล่ำวก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรวำงแผนกำรก่อสร้ำง อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำร SPC มีประสบกำรณ์ในกำร
รับเหมำก่อสร้ำงและด ำเนินงำนให้กบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์มำแล้วหลำยโครงกำร โดยปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้ำท่ีเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์แล้วจ ำนวน 9 แหง่ ซึง่ผู้บริหำรให้ข้อมลูวำ่ลกัษณะกำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินงำน ผู้ รับเหมำ ผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบ ฯลฯ 
ของโรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 21 - 26 ท่ีก ำลงัขออนมุตักิำรลงทนุนัน้ จะเป็นไปในแนวทำงเดียวกับโรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 1 – 9 ดงักล่ำว  

อย่ำงไรก็ตำม โรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 21 - 26 จะมีก ำลงักำรผลิตท่ีสงูกวำ่โรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 1 – 9 ท่ีได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ซึง่
มีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ท่ี 6.12 เมกกะวตัต์ ในขณะท่ีโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 จะมีก ำลงักำรผลิตติดตัง้เพิ่มขึน้เป็น 7.46 เมกกะวตัต์ 
(เช่นเดียวกนักบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 10 – 16 ท่ีก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำรพฒันำ) เน่ืองมำจำกกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จริงจำกโครงกำร

แผงพลงังานแสงอาทติย์: 
เปล่ียนพลงังานแสงอาทติย์เป็น
พลงังานไฟฟ้ากระแสตรง 

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า: 
เพิ่มแรงดนัไฟฟ้าให้เป็น 22,000 โวลต์ และเป็น

สวิตช์ตดัตอนอตัโนมตัิด้านไฟฟ้าแรงสงู 

เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า: 
แปลงพลงังานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็น

พลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั 

ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าหลกั: 
เป็นสวิตช์ตดัตอนอตัโนมตัด้ิาน

ไฟฟ้าแรงต ่า 

มิเตอร์จ าหน่ายไฟ: 
วดัจ านวนหน่วยของไฟฟ้าท่ี
สง่เข้าไปยงัระบบของ กฟภ. 
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ท่ีได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว โดยเฉล่ียแล้วต ่ากว่าจ านวนไฟฟ้าท่ี กฟภ.รับซือ้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ี 5.88 เมกกะวตัต์
จ าหน่าย ซึง่บริษัทประเมินวา่การเพิ่มก าลงัการผลิตดงักล่าวจะส่งผลให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึน้จนกระทัง่ใกล้เคียงกบั
จ านวนท่ี กฟภ.รับซือ้ตามสญัญาและสร้างรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัโครงการ รวมทัง้สามารถด าเนินการได้
โดยไมต้่องท าการแก้ไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

รำยละเอียดโครงกำรโรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 21 - 26 มีดงัตอ่ไปนี ้

1.5.1 รายละเอียดทั่วไป 

โรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 21 – 26 มีก ำลงักำรผลิตติดตัง้โครงกำรละ 7.46 เมกกะวตัต์ และมีก ำลงัผลิตเสนอขำยแก่ กฟภ.จ ำนวน 5.88 
เมกกะวตัต์ แตล่ะโครงกำรใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์ขนำด 240 Watt-peak จ ำนวนประมำณ 31,104 แผง และใช้พืน้ท่ีประมำณ 100 
ไร่  

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัท ำสญัญำจะซือ้จะขำยท่ีดนิส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำหนองคำย 1 อดุรธำนี 1 ขอนแก่น 7 และบุรีรัมย์ 3 
เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้มีกำรวำงมดัจ ำล่วงหน้ำแล้วร้อยละ 10 ของรำคำท่ีดิน ส่วนโครงกำรนครพนม 2 และขอนแก่น 6 ก ำลงัอยู่ใน
ระหวำ่งกำรจดัหำท่ีดนิ ทัง้นี ้รำยละเอียดท่ีตัง้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำทัง้ 6 แหง่ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงกำรโรงไฟฟ้ำหนองคำย 1 ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต ำบลโพธ์ิหมำกแข้ง อ ำเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกำฬ 
2. โครงกำรโรงไฟฟ้ำอดุรธำนี 1  ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต ำบลบ้ำนผือ อ ำเภอบ้ำนผือ จงัหวดัอดุรธำนี 
3. โครงกำรโรงไฟฟ้ำขอนแก่น 7  ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต ำบลกดุกว้ำง อ ำเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
4. โครงกำรโรงไฟฟ้ำบรีุรัมย์ 3  ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต ำบลบ้ำนไทร อ ำเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ 
5. โครงกำรโรงไฟฟ้ำนครพนม 2 คำดวำ่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต ำบลนำค ำ อ ำเภอศรีสงครำม จงัหวดันครพนม 
6. โครงกำรโรงไฟฟ้ำขอนแก่น 6  คำดวำ่จะตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต ำบลจระเข้ อ ำเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 

แผนท่ีแสดงสถำนท่ีตัง้โครงกำรโรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 21 – 26 ตำมล ำดบัข้ำงต้น 
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1.5.2 มูลค่าการลงทุนและโครงสร้างเงนิทุน   

โครงการโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 1 – 9 ท่ีด าเนินการโดยบริษัทย่อยของ SPC ซึ่งมีขนาดก าลังการผลิตติดตัง้ 6.12 เมกกะวตัต์ จะมี
มลูค่าการลงทนุประมาณ 630 – 700 ล้านบาทต่อโครงการ อย่างไรก็ตามในการวางแผนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าตัง้แต่แห่งท่ี 10 
(โคราช 8) เป็นต้นมา บริษัทได้ด าเนินการเจรจากบัผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ ซึง่เป็นต้นทนุส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 60 ของโครงการ ขอต่อรองราคาลงมาให้สอดคล้องกับราคาของอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีมีแนวโน้ม
ลดลงในตลาดโลก ส่งผลให้ต้นทนุต่อโครงการของบริษัทปรับลดลงอย่างมีนยัส าคญั โดยต้นทนุโครงการส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ก าลงัผลิตติดตัง้ 7.46 เมกกะวตัต์ ปรับลดลงมาอยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนักบัโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 6.12 
เมกกะวตัต์ หรือต้นทนุโดยรวมตอ่เมกกะวตัต์ลดลงประมาณร้อยละ 20 

โครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที่ 21 - 26 ขนาดก าลงัการผลิตตดิตัง้แหง่ละ 7.46 เมกกะวตัต์ ซึง่จะขออนมุตัิการลงทนุในครัง้นี ้มีมลูค่า
การลงทนุอยู่ท่ีประมาณ 630 ล้านบาทตอ่โครงการ โดยมีรายละเอียดการลงทนุและโครงสร้างเงินทนุดงัตาราง 

การลงทุน ประมาณการมูลค่าลงทุนต่อโครงการ (ล้านบาท) 

คา่จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์และคา่ก่อสร้าง 575 
คา่ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 55 

มูลค่าการลงทุนรวม 630 
โครงสร้างเงนิทุน ประมาณการโครงสร้างเงนิทุน (ล้านบาท) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ทนุจดทะเบียน) 157.50 
เงินกู้ยืมระยะยาว 472.50 

ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 21 - 26 ก าลังอยู่ในระหว่างการจัดหาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน โดยโครงสร้างเงินทุนต่อโครงการ
ดงัที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างต้น อ้างอิงจากสดัส่วนเงินกู้ ยืมตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นตามเง่ือนไขที่ได้รับในโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าตัง้แต่
โครงการท่ี 7 เป็นต้นมา ซึง่มีอตัราส่วนเงินกู้ ยืมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 75 : 25 ซึง่ผู้บริหารประเมินว่าโครงการโรงไฟฟ้า
แหง่ที่ 21 - 26 น่าจะได้รับเง่ือนไขเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีไม่ด้อยไปกวา่กนั 

ทัง้นี ้สถำบนักำรเงินได้รับทรำบแผนกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำทัง้ 6 แหง่ และอยู่ระหว่ำงกำรเข้ำศกึษำควำมเป็นไปได้โดยมี
เจตนำเพ่ือสนบัสนนุทำงกำรเงินและจดัสรรเงินกู้  เพ่ือให้บริษัทสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำโครงกำรได้ตำมแผนท่ีวำงไว้ 

1.5.3 แผนการก่อสร้าง 

ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ แผนงำนเตรียมกำรก่อสร้ำงท่ีส ำคญัได้แก่ กำรเตรียมท่ีดิน งำนโครงสร้ำงรองรับ
กำรตดิตัง้ กำรตดิตัง้แผงเซลล์แสงอำทติย์ กำรตดิตัง้อินเวอร์เตอร์ กำรวำงระบบสำยไฟ กำรติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้ำ กำรติดตัง้ระบบ
สำยส่งไฟฟ้ำ งำนก่อสร้ำงห้องควบคมุ งำนวำงและเช่ือมสำยไฟ งำนติดตัง้อุปกรณ์ควบคุมและตวัเพิ่มแรงดนัไฟฟ้ำ กำรทดสอบ
ระบบ จนกระทัง่ถงึกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบสำยส่งของ กฟภ. 

กำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำแต่ละโครงกำร โดยปกติจะใช้เวลำโดยประมำณ 24 – 26 สปัดำห์ ตัง้แต่เร่ิมกำรปรับปรุงท่ีดินจนถึงกำร
เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ของ SPC 
โดย MML) ซึง่จำกกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีผ่ำนๆมำ SPC สำมำรถพฒันำได้ในระยะเวลำท่ีใกล้เคียงกบักรอบเวลำดงักล่ำว
ทัง้นีโ้รงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 จะเร่ิมด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรในช่วงประมำณไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 และมีก ำหนดกำรเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ประมำณปลำยไตรมำสที่ 1 ปี 2556  
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1.5.4 โครงสร้างรายได้ของโครงการโรงไฟฟ้า 

โครงสร้ำงรำยได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ แบง่ออกได้เป็น 3 ส่วน ดงันี ้

(1)   รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. 

ในปี 2552 SPC ได้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. เพ่ือขำยไฟฟ้ำท่ีผลิตจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ทัง้สิน้ 34 
โครงกำร โดยมีก ำลงัผลิตเสนอขำยโครงกำรละ 5.88 เมกกะวตัต์ โดยสญัญำมีระยะเวลำ 5 ปี ต่ออำยุครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตัิ และ
มีผลบงัคบัใช้จนกว่ำผู้ผลิตไฟฟ้ำย่ืนหนงัสือขอยกเลิกสญัญำ โดย SPC สำมำรถโอนสิทธิตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวให้แก่
บริษัทย่อย SPC ท่ีถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 51 ได้ ซึง่ในปัจจบุนัได้ SPC ได้ท ำกำรโอนสิทธิให้กบับริษัทย่อยทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

(2)  รำยได้จำกส่วนเพิ่มรำคำรับซือ้ไฟฟ้ำ (Adder) 

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ เป็นพลงังำนหมนุเวียนรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับกำรส่งเสริม โดยโรงไฟฟ้ำจะได้รับส่วนเพิ่ม
รำคำรับซือ้ไฟฟ้ำในอตัรำ 8 บำท/กิโลวตัต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลำ 10 ปีนับจำกวนัเร่ิมต้นซือ้ขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ ทัง้นีโ้รงไฟฟ้ำ
ทัง้หมดได้รับ Adder ในอัตรำ 8 บำท/กิโลวตัต์-ชั่วโมง เน่ืองจำก SPC ได้จัดท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ กฟภ.ก่อนท่ีกระทรวง
พลงังำนจะประกำศปรับลดคำ่ Adder เป็น 6.5 บำท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2553 

(3)  รำยได้จำกกำรขำยคำร์บอนเครดติ (CERs) 

คำร์บอนเครดิต หมำยถึง ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีสำมำรถลดได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรกลไกพัฒนำพลังงำนสะอำด 
(Clean Energy Development: “CDM”) ซึง่ผู้ประกอบกำรพลงังำนสะอำดจะต้องขอขึน้ทะเบียนกบัคณะกรรมกำร CDM และขอ
ใบรับรองกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก หรือท่ีเรียกว่ำ Certified Emission Reductions (“CERs”) จำกนัน้ผู้ประกอบกำรจึง
สำมำรถเสนอขำย CERs ตอ่ประเทศท่ีพฒันำแล้ว 

SPC ได้ลงนามในสัญญากับบริษัทขายส่งด้านพลงังานระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2553 รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 เพ่ือการขอใบรับรองและจ าหน่าย CERs ส าหรับโรงไฟฟ้าโครงการท่ี 1 
– 16 ซึ่งในปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบขัน้สุดท้าย และผู้ บริหารคาดว่าจะได้รับอนุมัติแล ะสามารถจ าหน่าย 
CERs ได้พร้อมกนัทัง้หมดภายในปี 2555 

ส าหรับโครงการท่ี 17 – 34 SPC ได้ลงนามในสัญญากับบริษัทขายส่งด้านพลังงานระหว่างประเทศดงักล่าว ลงวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2555 เพ่ือการขอใบรับรองและจ าหน่าย CERs ส าหรับโรงไฟฟ้าทัง้ 18 โครงการ และคาดว่าจะได้รับอนุมตัิภายในปี 
2555 เช่นกนั โดยโรงไฟฟ้าทัง้ 18 โครงการดงักล่าวจะสามารถจ าหน่าย CERs ได้ในทนัทีท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

1.5.5 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

โครงกำรหนองคำย 1 อดุรธำนี 1 ขอนแก่น 7 และนครพนม 2 ได้รับบตัรส่งเสริมกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุ 
(BOI) แล้ว ในขณะที่โครงกำรบรีุรัมย์ 3 และขอนแก่น 6 ก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรรอผลกำรอนมุตัิ โดยสิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ ได้แก่ กำรได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรเป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรำยได้ และภำยหลังจำกระยะเวลำ 8 ปีดงักล่ำว กิจกำรจะได้รับกำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 50 ของ
อตัรำปกต ิเป็นระยะเวลำ 5 ปี ซึง่อตัรำภำษีท่ีโรงไฟฟ้ำต้องช ำระจะเป็นดงันี ้

ปีท่ี อตัรำภำษีเงินได้นิตบิุคคล*  อตัรำภำษีท่ีได้รับกำรยกเว้น อตัรำภำษีท่ีคำดวำ่โรงไฟฟ้ำต้องช ำระ 
1 - 8 20 - 30% 100% 0% 

9 - 13 30% 50% 15% 
14 เป็นต้นไป 30% 0% 30% 
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หมำยเหต:ุ  * อตัรำภำษีเงินได้นิตบิคุคลส ำหรับปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เทำ่กบัร้อยละ 23 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 ตำมล ำดบั ตำมพระ
รำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอตัรำและยกเว้นรัษฎำกร ลงวนัท่ี 14 ธันวำคม 2554 โดยท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินประมำณกำรอตัรำภำษีเงินได้นิตบิคุคลตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นไปเทำ่กบัร้อยละ 30 ตำมอตัรำภำษีเงินได้นิติบุคคลก่อน
จะมีออกพระรำชกฤษฎีกำดงักลำ่ว ตำมหลกัควำมระมดัระวงั 

1.5.6 การรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการจัดหาอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

SPC จะท ำหน้ำท่ีให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบครบวงจร (Engineering, 
Procurement and Construction: EPC) ส ำหรับโรงไฟฟ้ำทัง้ 34 แห่งท่ีด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย โดยกำรให้บริกำรแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ 

(1) บริกำรด้ำนวศิวกรรม (Engineering) 

งำนด้ำนวิศวกรรมของ SPC ประกอบด้วยกำรออกแบบ กำรช่วยเหลือในกำรส ำรวจพืน้ท่ีโครงกำร กำรประเมินผล
เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลด้ำนพลงังำน (Energy Output) สงูสดุ 

(2) บริกำรด้ำนกำรจดัหำ (Procurement) 

SPC ท ำหน้ำท่ีจัดหำอุปกรณ์และวสัดุต่ำงๆท่ีจ ำเป็นในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยอุปกรณ์หลกัท่ี
ส ำคญัในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar Module) และเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ำหรืออินเวอร์เตอร์ 
(Inverter) ซึง่คดิเป็นมลูคำ่ประมำณร้อยละ 60 ของมลูคำ่กำรลงทนุโดยรวมของโรงไฟฟ้ำ ทัง้นี ้รำยละเอียดกำรจดัหำอุปกรณ์
ท่ีส ำคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

แผงเซลล์แสงอำทติย์ (Solar Module) 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบผลึกเชิงซ้อน (Multicrystalline) ทัง้หมดจดัซือ้จำกเคียวเซร่ำ (Kyocera) ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิต
เซลล์และแผงเซลล์แสงอำทิตย์ท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบกำรณ์จำกประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีกำรรับประกันประสิทธิภำพกำรผลิต
พลงังำนไฟฟ้ำของแผงเซลล์ (Power output) ดงันี ้

 ภำยในระยะเวลำ 12 ปี ผลกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์จะต้องไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของประสิทธิภำพ
ในกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีก ำหนดไว้ 

 ภำยในระยะเวลำ 25 ปี ผลกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์จะต้องไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 ของประสิทธิภำพ
ในกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีก ำหนดไว้ 

หำกประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำต ่ำกวำ่ระดบัท่ีรับประกนั เคียวเซร่ำจะส่งมอบแผงเซลล์แสงอำทิตย์ให้ใหม่ หรือช ำระ
คืนรำคำท่ีซือ้ขำยโดยหกัคำ่เส่ือมรำคำร้อยละ 4 ตอ่ปี 

SPC และเคียวเซร่ำ ได้จดัท ำบนัทกึควำมเข้ำใจ (MOU) ลงวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2553 และลงนำมในข้อตกลงกำรสัง่ซือ้ 
(Supply Agreement) ในวนัท่ี 1 เมษำยน 2553 โดยเคียวเซร่ำจะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ขนำด 6 เมกกะวตัต์ จ ำนวน 33 โครงกำร (ได้แก่ทุกโครงกำรท่ีด ำเนินกำรภำยใต้บริษัทย่อยของ SPC ยกเว้น
โครงกำรโครำช 1 เน่ืองจำก ณ ขณะท่ีจัดท ำสัญญำ โครงกำรโครำช 1 ได้ท ำกำรจดัซือ้แผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว) รวมเป็นแผงเซลล์แสงอำทิตย์จ ำนวนทัง้สิน้ 198 เมกกะวตัต์ ซึง่มีกำรก ำหนดรำคำ เง่ือนไขกำรช ำระเงิน และแผนกำร
จดัส่งเบือ้งต้นในแตล่ะปี ตัง้แตปี่ 2553 จนถงึปี 2556 
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ทัง้นี ้SPC ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรต่อรองรำคำและเง่ือนไขกำรช ำระเงินกับเคียวเซร่ำ ส ำหรับกำรจัดซือ้แผงเซลล์
แสงอำทิตย์ในโครงกำรท่ี 21 – 26 โดยบริษัทคำดว่ำจะได้รับรำคำและ/หรือเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีไม่ด้อยไปกว่ำในโครงกำร
ล่ำสดุท่ีพฒันำแล้ว 

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) 

อินเวอร์เตอร์ท่ีใช้ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ทัง้หมดของ SPC จดัซือ้จำก SMA Solar Technology AG 
(“SMA”) ประเทศเยอรมนั ซึง่ SMA อ้ำงวำ่เป็นบริษัทผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดของโลก มีกำรรับประกันเป็นระยะเวลำ 10 ปี ซึ่งอินเวอร์เตอร์มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 30 ปี โดยจะต้องมีกำรเปล่ียน
ชิน้ส่วนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  

SPC และ SMA ได้ท ำสญัญำ General Agreement for SMA Photovoltaic – Products ลง 15 กรกฎำคม 2553 และ 
วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2554 ส ำหรับกำรสั่งซือ้อินเวอร์เตอร์ 204 เมกกะวตัต์ (34 โครงกำร โครงกำรละ 6 เมกกะวัตต์) ใน
ระยะเวลำ 36 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนำยน 2556 โดยสัญญำดงักล่ำวมีกำรแจ้งเง่ือนไขรำคำในเบือ้งต้น (Price list) รวมทัง้
เง่ือนไขกำรจดัส่ง (General Terms and Conditions of Delivery) ให้ SPC ท ำกำรจดัส่งแผนกำรจดัซือ้ (forecast) ในระยะ 3 
เดือน และ 12 เดือน เพ่ือให้ SMA สำมำรถวำงแผนส่งมอบสินค้ำได้ตำมก ำหนด และต่อมำในวนัท่ี 7 ธันวำคม 2554 SPC 
และ SMA ได้ลงนำมในหนงัสือแสดงควำมจ ำนง (Letter of Intent) ส ำหรับกำรจดัซือ้แผงอินเวอร์เตอร์ส ำหรับโครงกำรท่ี 17 – 
34 โครงกำรละ 7.46 เมกกะวตัต์ (จำกเดมิ 6 เมกกะวตัต์)  

ทัง้นี ้SPC ก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรต่อรองรำคำและเง่ือนไขกำรช ำระเงินกบั SMA ส ำหรับกำรจดัซือ้อินเวอร์เตอร์ใน
โครงกำรท่ี 21 – 26 โดยบริษัทคำดว่ำจะได้รับรำคำและ/หรือเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีไม่ด้อยไปกว่ำในโครงกำรล่ำสุดท่ีพัฒนำ
แล้ว  

(3) บริกำรด้ำนกำรก่อสร้ำง (Construction) 

SPC จะท ำกำรคดัเลือกและจดัจ้ำงผู้ รับเหมำช่วงท่ีมีประสบกำรณ์ และเคยมีผลงำนกำรก่อสร้ำงท่ีประสบควำมส ำเร็จ
มำก่อน เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ และให้บริกำรถึงหน้ำงำน (On-site) โดยให้ทีมวิศวกรดแูลและ
ควบคุมตลอดกำรก่อสร้ำงตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทัง้ช่วยในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ด ำเนินกำรขอใบอนญุำตท่ีจ ำเป็น 

ในกำรคดัเลือกผู้ รับเหมำช่วง SPC จะท ำกำรออกเอกสำรกำรประกวดรำคำงำนแบบและจ้ำงเหมำก่อสร้ำง (Terms of 
Reference: TOR) ให้ผู้ เข้ำประมลูรับทรำบคณุสมบตัขิองผู้ รับเหมำช่วงที่บริษัทต้องกำรรวมถงึลกัษณะงำน โดยมีกำรประกำศ
เรียกประกวดรำคำผ่ำนทำงเวปไซด์ของบริษัท www.spcg.co.th ในส่วนของกำรจดัซือ้จดัจ้ำง เป็นเวลำอย่ำงน้อย 2 สปัดำห์ 
โดยบริษัทมีหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกผู้ รับเหมำช่วงโดยพิจำรณำทัง้ด้ำนเทคนิคและรำคำ ดงัตอ่ไปนี ้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ผู้ รับเหมาช่วง 

การให้น า้หนัก  
(ร้อยละ) 

หลักการและเหตุผล 

ราคา  40 รำคำเป็นส่วนส ำคญัเน่ืองจำกมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของโครงกำร ซึ่ง
บริษัทจะมีกำรพิจำรณำเปรียบเทียบกันระหว่ำงผู้ รับเหมำหลำยรำย ประกอบ
กบัรำคำกลำงจำกกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแหง่อ่ืนๆ 

มโนทศัน์การออกแบบ 
(Conceptual Design) 

30 ผู้ ยื่นประกวดรำคำจะต้องยื่นแบบแสดงแนวควำมคิดในกำรออกแบบ 
(Conceptual Design Drawing) ซึง่สามารถแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของทีมงานในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ผู้ รับเหมาช่วง 

การให้น า้หนัก  
(ร้อยละ) 

หลักการและเหตุผล 

ผลงาน และประสบการณ์ใน
โครงการที่เก่ียวข้อง 

10 บริษัทพิจำรณำคดัเลือกผู้ รับเหมำช่วงที่มีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงโรงฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย์ และมีผลงำนที่สำมำรถอ้ำงอิงได้ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ผู้ รับเหมำ
ชว่งสำมำรถสง่มอบงำนได้ตำมรำยละเอียดที่ต้องกำร โดยไมเ่กิดควำมลำ่ช้ำ 

สถานะทางการเงิน 10 บริษัทพิจำรณำรูปแบบกำรจดทะเบียน รวมทัง้ควำมเพียงพอของทุนจด
ทะเบียนและเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและควำม
มัน่คงของผู้ยื่นประกวดรำคำ 

บคุลากรและประวตัิการ
ท างาน 

10 บริษัทพิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร ประสบกำรณ์ของผู้บริหำรของผู้ยื่นประกวด
รำคำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีจ ำนวนพนักงำนเพียงพอกับปริมำณงำน และผู้บริหำร
สำมำรถควบคมุงำนได้  

100 

กำรพิจำรณำคดัเลือกผู้ รับเหมำช่วง ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรประเมินและตอ่รองรำคำรับเหมำช่วง ซึง่ประกอบด้วย
กรรมกำรผู้จดักำร รองกรรมกำรผู้จดักำร และผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยวศิวกรรมของ SPC และจะต้องมีกำรเปรียบเทียบรำคำจำกผู้
ประมลูอย่ำงน้อย 2 รำยตำมขัน้ตอนกำรจดัซือ้จดัจ้ำง เพ่ือให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด โดยหำกผู้ รับเหมำช่วง
เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องและเข้ำข่ำยเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน รำยกำรดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนด ำเนินกำรทกุครัง้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมปกตธิุรกิจ 

1.5.7 การบริหารจัดการโรงไฟฟ้า (Operation, Maintenance and Monitoring) 

SPC รับหน้ำท่ีบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำภำยหลงักำรด ำเนินงำน โดยมีหน้ำท่ีจดัส่งพนกังำนเข้ำดแูลกำรด ำเนินงำนปกติ รวมถึง
กำรดแูลรักษำอปุกรณ์ให้คงอยู่ในสภำพท่ีสมบรูณ์ โดยกำรให้บริกำรแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

(1) บริกำรด้ำนปฏิบตักิำร (Operation) 

SPC จะให้บริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำนและบริกำรสนบัสนนุโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ โดยให้บริกำรประสำนงำนกบั 
กฟภ.เก่ียวกบักำรเช่ือมต่อเข้ำสู่ระบบไฟฟ้ำในแต่ละวนั ดแูลควำมเรียบร้อยของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์รำยวนั และ
จดัท ำรำยงำนเพ่ือสรุปผลกำรปฏิบตัิกำร เพ่ือให้กำรดแูลภำพรวมของกำรด ำเนินงำนในแต่ละวนัของโรงไฟฟ้ำเป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ โดย SPC จะให้บริกำรดแูลตรวจสอบตลอด 24 ชัว่โมง ในทกุๆ โรงไฟฟ้ำท่ีให้บริกำร 

(2) บริกำรด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ (Maintenance) 

SPC ให้บริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ ทัง้ท่ีเป็นกำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดกบัโรงไฟฟ้ำ เช่น 

กำรท ำควำมสะอำดแผงเซลล์แสงอำทติย์ กำรตดัหญ้ำ กำรดแูลรักษำพืน้ท่ีโดยรอบของโรงไฟฟ้ำ เป็นต้น และกำรแก้ไขปัญหำ
ท่ีเกิดขึน้ เช่น กำรซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีสึกหรอหรือเสียหำย เพ่ือให้โรงไฟฟ้ำสำมำรถด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงรำบร่ืนและ
สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ในปริมำณสงูสดุ 

(3) บริกำรประมวลผล (Monitoring) 

SPC มีกำรตรวจสอบดแูลโครงกำรผ่ำนระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึง่เป็นระบบท่ี
ใช้ในกำรควบคมุดแูลจำกระยะไกล ท ำให้ SPC สำมำรถควบคมุดแูลโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ และรับทรำบถึงปัญหำท่ี

เกิดขึน้กับอุปกรณ์ได้อย่ำงทนัท่วงที ท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้องภำยในระยะอนัสัน้ นอกจำกนี ้
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SPC ยงัได้มีกำรเก็บบนัทกึสภำพภูมิอำกำศในแต่ละวนั และจดัท ำเป็นรำยงำนรำยวนัเพ่ือรำยงำนลกัษณะสภำพอำกำศและ

ปริมำณกระแสไฟฟ้ำท่ีสำมำรถผลิตได้ในแตล่ะวนั 

ทัง้นี ้SPC สำมำรถควบคมุดแูลโรงไฟฟ้ำตำม (Monitoring) โดยตรงจำกส ำนกังำนใหญ่แบบ on-line ผ่ำนทำงระบบ 
SCADA ซึง่จะช่วยลดจ ำนวนบุคลำกรในกำรบริหำรงำนโรงไฟฟ้ำ ส่วนพนกังำนท่ีประจ ำอยู่ท่ีหน้ำงำน บริษัทจะสรรหำจำก
บคุลำกรท้องถิ่นเน่ืองจำกลกัษณะงำนไม่มีควำมซบัซ้อนมำกนกั 

1.7 แหล่งเงนิทุน 

แหล่งท่ีมำของเงินทุนส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินกำรในโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 ในครัง้นี ้จ ำนวนรวมไม่เกิน 
3,780,000,000 บำท จะมำจำกเงินลงทนุในส่วนของ SPCG ผ่ำนทำง SPC และเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินตำมสดัส่วนดงันี ้

แหล่งเงนิทุน (ล้านบาท) เงนิลงทุนต่อโครงการ  รวม 6 โครงการ ร้อยละ 
เงินลงทนุของ SPCG ผ่ำนทำง SPC 157.50 945.00 25.00 

เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 472.50 2,835.00 75.00 

รวม 630.00 3,780.00 100.00 

1.6.1 แหล่งเงนิทุนในส่วนของ SPCG 

SPCG จะเข้ำลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทย่อยของ SPC ท่ีเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 ผ่ำนทำง SPC เป็น
จ ำนวนเงินรวมประมำณ 945,000,000 บำท คำดวำ่แหล่งเงินทนุจะมำจำก 3 แนวทำง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือกำรจดัซือ้ท่ีดนิ  

บริษัทได้รับข้อเสนอเบือ้งต้นจำกธนำคำรกสิกรไทยส ำหรับกำรกู้ ยืมเงินในลกัษณะ Equity Bridging Facilities เพ่ือ
ทดแทนเงินทนุในกำรจดัซือ้ท่ีดนิส ำหรับกำรพฒันำโครงกำรเป็นวงเงินรวม 450,000,000 บำท อตัรำดอกเบีย้ MLR โดยมี
เง่ือนไขกำรช ำระคืนในทนัทีท่ีได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน  

(2) กำรจดัสรรและเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน หรือ Infrastructure Fund (“IFF”)  

บริษัทก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรจัดตัง้ IFF และท ำกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกระแสเงินสดจำกรำยได้ 
(Assignment of Revenues) ของโครงกำรท่ี 10 – 16 ให้กบั IFF ในขณะท่ีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินยงัคงเป็นของบริษัทย่อย 
รวมทัง้จดัสรรหน่วยลงทนุเพ่ือจ ำหน่ำยแก่นกัลงทนุ โดยปัจจุบนับริษัทได้แต่งตัง้ธนำคำรกสิกรไทยเป็นท่ีปรึกษำทำงกำร
เงินในกำรจัดสรรและเสนอขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำว และคำดว่ำจะสำมำรถย่ืนขออนญุำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ได้ภำยหลงัจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ หรือประมำณไตรมำสท่ี 3  
ปี 2555 รวมทัง้คำดวำ่จะสำมำรถเสนอขำยหน่วยลงทนุได้ภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2555  

อย่ำงไรก็ตำม ณ วันท่ีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินให้ควำมเห็นในรำยงำนฉบบันี ้โครงกำรดังกล่ำวยังคงอยู่ในระหว่ำงกำร
พิจำรณำของผู้บริหำร และยงัไม่ได้รับกำรอนมุตัิจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ท ำให้ยงัคงมีควำมไม่แน่นอนในกำร
จดัตัง้กองทนุ รวมถึงยังไม่สำมำรถเปิดเผยรำยละเอียดของเง่ือนไขอ่ืนๆและเงินทุนท่ีจะได้รับจำกกำรจัดสรรและเสนอ
ขำยหน่วยลงทุน IFF ได้ โดยในกรณีท่ีกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตัง้กองทุน บริษัทคำดว่ำเงินลงทุนท่ีจะได้รับ
ภำยหลงักำรหกัคำ่ใช้จ่ำยและภำระผกูพนัตำ่งๆ แล้ว จะมีควำมเพียงพอส ำหรับกำรพฒันำโครงกำรท่ี 21 – 26 

(3) แหล่งเงินทนุอ่ืนๆ 

บริษัทจะพิจำรณำแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นทำงเลือกส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำร โดยปัจจุบันบริษัทได้รับข้อเสนอ
เบือ้งต้น (Termsheet) จำกสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง ซึง่เสนอเง่ือนไขกำรสนับสนนุทำงกำรเงินส ำหรับกำร
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พฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำในวงเงินไม่เกิน 35 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพียงพอต่อกำรพฒันำโครงกำรท่ีก ำลงัขออนมุตัิผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นี ้

อนึ่ง บริษัทอำจพิจำรณำกำรจดัสรรและเสนอขำย IFF ควบคู่ไปกบัแหล่งเงินทนุอ่ืนๆ หรือพิจำรณำเลือกแนวทำงใดแนวทำง
หนึ่ง โดยจะค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีจะได้รับเงินทุน ซึง่ควรท่ีจะอยู่ในช่วงไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงเวลำในกำร
พฒันำโครงกำรท่ี 21 – 26 และนอกจำกนีจ้ะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของต้นทนุทำงกำรเงินและผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นเป็น
ส ำคญั 

1.6.2   แหล่งเงนิทุนจากเงนิกู้ยืมสถาบันการเงนิ 

ในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีผ่ำนมำของ SPC ทกุโครงกำรจะได้รับเงินสนบัสนนุจำกสถำบนักำรเงินในลกัษณะของเงินกู้
โครงกำร (Project Financing) เพ่ือใช้ในกำรจัดหำวัตถุดิบหลัก เช่น แผงเซลล์แสงอำทิตย์ อินเวอร์เตอร์ ซึ่งต้องน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ โดยสถำบนักำรเงินจะพิจำรณำถึงศกัยภำพในกำรช ำระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้จำกประมำณกำรกระแสเงินสดรับของ
โรงไฟฟ้ำแต่ละแห่ง เงินกู้ โครงกำรจะประกอบไปด้วยวงเงินสินเช่ือระยะยำว วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเข้ำอุปกรณ์หลัก (Letter of 
Credit) และวงเงินซือ้เงินตรำตำ่งประเทศ โดยในกำรด ำเนินโครงกำรท่ี 1 – 16 ได้รับกำรสนบัสนนุจำกสถำบนักำรเงินดงันี ้

รายละเอียดวงเงนิสินเช่ือต่อโครงการ  
(ล้านบาท) 

โครงการท่ี 
1 2, 3 4, 5 6 7, 9 8 10 – 14, 16 15 

มลูคำ่เงินลงทนุรวม 700 630 630 650 650 690 630 640 
สดัสว่นเงินกู้ ยืมระยะยำวตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 60 : 40 70 : 30 70 : 30 70 : 30 75 : 25 75 : 25 75 : 25 75 : 25 

ประเภทสนิเช่ือท่ีได้รับกำรสนบัสนนุ         

 - วงเงินกู้ ยืมระยะยำว 420 441 441* 455 487.50 517.50 472.50 480 

 - วงเงิน Letter of Credit 600 500 430 430 430 430 430 430 
 - วงเงินซือ้เงินตรำตำ่งประเทศ (ล้ำน USD) 20 20 14 15 15 15 63** 63** 

หมำยเหต:ุ  * วงเงินกู้ ยืมระยะยำวประกอบด้วยวงเงิน 385 ล้ำนบำท รวมกบั 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
 ** หน่วย: ล้ำนบำท 

จำกท่ีได้สรุปไว้ในตำรำงข้ำงต้น SPC ได้รับข้อเสนอสดัส่วนเงินกู้ ยืมระยะยำวต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีดีขึน้ตำมล ำดบัจำกสดัส่วน
ร้อยละ 60 : 40 ในโครงกำรแรก หรือ โครำช 1 เป็นสดัส่วนร้อยละ 75 : 25 ตัง้แตโ่ครงกำรท่ี 7 หรือ โครำช 3 เป็นต้นมำ  

SPC ได้แตง่ตัง้ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือเป็นแกนน ำ (Lead Arranger) ในกำรจดัหำแหล่งเงินกู้ส ำหรับโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ทกุโครงกำรท่ีก ำลงัจะพฒันำ โดยมีวงเงินรวมประมำณ 15,200 ล้ำนบำท ซึง่เป็นกำรลดควำมเส่ียงใน
ด้ำนกำรจัดหำเงินกู้ ยืมส ำหรับลงทนุในแต่ละโครงกำร ทัง้นี ้โครงกำรท่ี 21 - 26 ซึง่ก ำลงัจะขออนมุัติผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ก ำลังอยู่ใน
ระหว่ำงกำรเจรจำเง่ือนไขกำรกู้ ยืมเงินกบัทำงสถำบนักำรเงิน โดยท่ีบริษัทยงัไม่ได้รับข้อเสนอเบือ้งต้น (Termsheet) จำกสถำบนั
กำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมผู้บริหำรประเมินวำ่เง่ือนไขที่ได้รับจะไม่ด้อยไปกว่ำโครงกำรล่ำสุด ดงันัน้ในกำรประมำณกำรทำงกำรเงินของ
กำรด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 - 26 นัน้ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงได้อ้ำงอิงจำกเง่ือนไขเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินของ
โครงกำรล่ำสดุ ซึง่ได้แก่ โครงกำรท่ี 10 – 16 ซึง่ได้รับอนมุตัใินเง่ือนไขเดียวกนั ดงัตอ่ไปนี ้

เง่ือนไขกำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน รำยละเอียด 

สดัส่วนเงินกู้ ยืมตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น สดัส่วนเงินกู้ ยืมร้อยละ 75 ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ของมลูคำ่โครงกำรรวม 

ระยะเวลำเงินกู้  9 ปี 9 เดือน (ไม่รวมระยะเวลำปลอดช ำระคืนเงินต้นหรือ Grace Period) 

อตัรำดอกเบีย้ THBFIX 3 เดือน + 1.80% ตลอดระยะเวลำเงินกู้  โดยช ำระดอกเบีย้เป็นรำยไตรมำส 
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กำรช ำระคืนเงินต้น ช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยไตรมำส 
เร่ิมจ่ำยเงินต้นงวดแรกในระยะเวลำประมำณ 4 - 6 เดือนหลังจำกเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส ำคญั - ไม่มีการผิดนดัช าระหนีท่ี้เกิดขึน้หรือก าลงัจะเกิดขึน้ 
- ข้อความและการรับประกนัตา่งๆ ท่ีให้ไว้ยงัคงถกูต้องตรงตามจริง 
- ใบอนญุาตต่างๆ จากทางราชการยงัคงมีผลบงัคบัใช้ 
- ความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการท่ีถูกประเมินโดยวศิวกรอิสระ (Independent 

Engineer) จะต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ หรือมีแผนการแก้ไขที่เหมาะสมหากไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด 

- บริษัทจดัท าประมาณการทางการเงินบนสมมติฐานปกต ิ(Base case) ของโครงการ 
โดยค่า DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ต้องไม่ต ่ากว่า 1.10 เทา่ และ
อตัราส่วน D/E ไม่เกิน 3 เท่า 

เง่ือนไขอื่นๆระหวำ่งกำรกู้ ยืม ให้ด ารงอตัราส่วน DSCR ไม่ต ่ากว่า 1.10 เท่า ตลอดอายสุญัญา 

เง่ือนไขในกำรจ่ำยเงินปันผล ผู้กู้จะสามารถจ่ายเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ก็ตอ่เม่ือ 
- มีสดัส่วน DSCR ไม่ต ่ากวา่ 1.20 เท่า 
- โรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว 
- มีการกนัเงินสดส ารองส าหรับการช าระเงินต้นและดอกเบีย้จ่ายส าหรับเงินกู้ ยืมระยะ

ยาวไม่น้อยกว่า 2 ไตรมาส 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเหน็วา่แม้วา่บริษัทจะยงัไม่ได้รับข้อเสนอเบือ้งต้นจากสถาบนัการเงิน ส าหรับการสนบัสนนุเงิน
กู้ ยืมในโครงการท่ี 21 - 26 แต่จากประสบการณ์ในการด าเนินโครงการท่ีผ่านมา รวมทัง้ประวตัิการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่าง
ตอ่เน่ือง ท าให้ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินอยู่ในระดบัต ่า 
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2. ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

2.1 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการท ารายการ 

กำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ในครัง้นีเ้ป็นโครงกำรต่อเน่ืองตำมแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในกำรก่อสร้ำงและ
ด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์จ ำนวน 34 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตรวมประมำณ 241.5 เมกกะวตัต์ภำยในปี 2556 โดยมี
เป้ำหมำยในกำรก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศไทย 

ทัง้นี ้โรงไฟฟ้ำทัง้ 6 แห่งท่ีจะขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นเพ่ือกำรลงทนุในครัง้นี ้เป็นโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 - 26 จำกจ ำนวนทัง้หมด 34 
โครงกำรดงักล่ำว โดยคำดวำ่จะสร้ำงรำยได้ท่ีมีเสถียรภำพให้กบับริษัทในระยะยำวตลอดอำยกุำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ 

2.2 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ 

2.2.1  มีผู้ รับซือ้ไฟฟ้ำท่ีแน่นอน 

โรงไฟฟ้ำทัง้หมดได้รับสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจำก กฟภ. เป็นระยะเวลำ 5 ปี ต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตัิและมีผลบงัคบัใช้
จนกว่ำโรงไฟฟ้ำจะขอยกเลิกสญัญำ โดย กฟภ. เปิดโอกำสรับซือ้ไฟฟ้ำท่ีผลิตได้ทัง้หมดตำมควำมสำมำรถของโรงไฟฟ้ำ ท ำให้มี
ผู้ รับซือ้ไฟฟ้ำท่ีแน่นอนตำมสญัญำ และไม่มีควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรตลำด 

2.2.2  โอกำสจำกธุรกิจท่ีสนบัสนนุธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ 

นอกเหนือจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำแล้ว SPC ยังด ำเนินธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบครบวงจร (EPC) และให้บริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (OMM) ให้กับโรงไฟฟ้าท่ีด าเนินการโดยบริษัทย่อยทุกแห่ง ซึ่งนับว่ำเป็นโอกำสจำกธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้ำ 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ท ำกำรจดัตัง้บริษัทย่อยอีกแหง่คือ SPE ซึง่จะท ำหน้ำท่ีให้บริกำร EPC และ OMM ต่อบุคคลภำยนอก ซึง่เป็น
กำรอำศยัประสบกำรณ์และควำมช ำนำญท่ีได้จำกกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำของตนมำตอ่ยอดธุรกิจเพ่ือสร้ำงมลูคำ่เพิ่มตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2.2.3  โอกำสสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยคำร์บอนเครดติ (Certified Emission Reductions: CERs) 

นอกจำกจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำยงัมีโอกำสสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมจำกกำรขำยคำร์บอนเครดิตได้ด้วย 
โดยปัจจบุนั SPC ได้รับข้อเสนอเบือ้งต้นในกำรจ ำหน่ำย CERs จำกบริษัทขายส่งด้านพลงังานระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในประเทศ
องักฤษ และจะสำมำรถจ ำหน่ำยได้ภำยหลงัจำกได้รับอนมุตั ิCERs จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

2.3 ข้อดีของการท ารายการ 

2.3.1 โอกำสเพิ่มรำยได้ตอ่เน่ืองในระยะยำว 

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์มีกำรด ำเนินงำนในระยะยำวประมำณ 30 ปี ไม่มีควำมเส่ียงด้ำนกำรตลำด และมีกระแส
เงินสดรับคอ่นข้ำงแน่นอนจำกสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. ดงันัน้กำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ จะเป็นกำร
สร้ำงรำยได้ท่ีมีเสถียรภำพให้กบับริษัทในระยะยำว โดยจำกกำรค ำนวณของท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน บริษัทมีโอกำสได้รับเงินปันผล
ตลอดอำยโุครงกำรของโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 - 26 ในสดัส่วนกำรลงทนุร้อยละ 100 ในแต่ละโครงกำร รวมเป็นเงินปันผลรับทัง้สิน้
รวมตลอดอำยโุครงกำรเป็นจ ำนวนประมำณ 6,401.77  ล้ำนบำท หรือคดิเป็นมลูค่ำปัจจุบนัเงินสดภำยหลงัจำกกำรหกัเงินลงทนุใน
โครงกำรแล้วเป็นจ ำนวนรวม 2,106.06 ล้ำนบำท ซึง่เป็นกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว 
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2.3.2 เพิ่มขนำดธุรกิจของบริษัท 

กำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะท ำให้บริษัทมีขนำดของธุรกิจท่ีใหญ่ขึน้  โดยจะท ำให้บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มมำกขึน้จำกปัจจุบัน  
ณ  31 มีนำคม 2555 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกบั 6,850.10 ล้ำนบำท หำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่ง 21 - 26 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
คำดวำ่กลุ่มบริษัทจะมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ประมำณ 3,780 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.18 โดยเป็นสินทรัพย์ของโครงกำรท่ี 21 – 
26 โครงกำรละ 630 ล้ำนบำท โดยสินทรัพย์ท่ีได้มำถือเป็นสินทรัพย์ท่ีมีศกัยภำพก่อให้เกิดรำยได้ในอนำคตในระยำว 

2.3.3 ท ำให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผลประโยชน์ทำงอ้อมจำกธุรกิจสนบัสนนุโรงไฟฟ้ำ 

บริษัทและ SPC มีโอกำสสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน้จำกกำรให้บริกำร EPC ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ และกำรให้บริกำรบริหำรจดักำร
โรงไฟฟ้ำ (OMM) ในระยะยำว ซึง่คำดวำ่จะท ำให้โครงสร้ำงรำยได้โดยรวมของบริษัทเพิ่มมำกขึน้ รวมทัง้สำมำรถน ำประสบกำรณ์ท่ี
ได้รับจำกกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำของบริษัทย่อย ไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในกำรให้บริกำร EPC และ OMM ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทติย์แก่บคุคลภำยนอก 

2.4 ข้อด้อยของการท ารายการ 

2.4.1 เพิ่มภำระหนีส้ินของบริษัท 

 หนีส้ินจำกเงินกู้ โครงกำร (Project Financing) 

จำกงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2555 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมเป็นจ ำนวน 4,439.89 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่
ได้แก่เจ้ำหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 1,056.27 ล้ำนบำท และเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวนรวม 3,049.67 ล้ำนบำท 
ซึง่ในกำรด ำเนินกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 นัน้ กลุ่มบริษัทจ ำเป็นต้องขอวงเงินกู้ ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ใน
ลกัษณะของเงินกู้ โครงกำร (Project finance) ซึง่เป็นโครงกำรท่ีธนำคำรให้กำรสนบัสนนุ มีอตัรำดอกเบีย้ต ่ำกว่ำวงเงิน
สินเช่ือทัว่ไป โดยประมำณกำรว่ำจะใช้วงเงินกู้ ยืมระยะยำวเป็นจ ำนวนเงินสูงสุดรวม 2,835.00 ล้ำนบำท ส่งผลให้
บริษัทมีอตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ทนุเพิ่มสงูขึน้โดยเฉพำะเม่ือเร่ิมต้นโครงกำร อย่ำงไรก็ตำมสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุดงักล่ำวจะ
คอ่ยๆลดลงไปตำมอำยโุครงกำร 

อย่ำงไรก็ตำม เงินกู้ ยืมระยะยำวในลกัษณะของเงินกู้ โครงกำร ทำงสถำบนักำรเงินจะพิจำรณำกำรให้วงเงินจำก
ควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหนีส้ินจำกกระแสเงินสดในกำรด ำเนินงำน โดยสถำบนักำรเงินได้ให้วงเงินกู้ โครงกำรแก่
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์โครงกำรท่ี 1 – 16 ซึง่ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยของ SPC แล้ว แสดงให้เห็นว่ำแต่ละ
โครงกำรมีศกัยภำพในกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตำมเง่ือนไขเงินกู้ ได้  

 หนีส้ินจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้ในลกัษณะของ Equity Bridging Facilities 

ในกำรพฒันำโครงกำรท่ี 21 – 26 บริษัทมีแผนจะกู้ ยืมเงินจำกธนำคำรกสิกรไทย ในรูปแบบของ Equity Bridging 
Facilities เพ่ือน ำมำจดัซือ้ท่ีดนิ โดยสำมำรถกู้ ยืมได้ในวงเงินสูงสุดเป็นจ ำนวน 450 ล้ำนบำทด้วยอตัรำดอกเบีย้  MLR 
ซึง่ปัจจุบนัอยู่ท่ีร้อยละ 7.13  (ข้อมลูจำก Website ของธนำคำรกสิกรไทย ณ วนัท่ี 21 มิถุนำยน 2555) ทัง้นี ้มลูค่ำ
ท่ีดนิในโครงกำรท่ีบริษัทได้พฒันำมำแล้วโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมำณ 40 ล้ำนบำทตอ่โครงกำร ส่งผลให้บริษัทคำดว่ำจะท ำ
กำรกู้ ยืมเงินเพ่ือจดัซือ้ท่ีดินในโครงกำรท่ี 21 – 26 เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 240 ล้ำนบำท และจะท ำกำรช ำระคืนเม่ือ
ได้รับเงินจำกกำรจดัสรรและเสนอขำยหน่วยลงทนุของ IFF ในช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 2555 

ท่ีดินในโครงกำรหนองคำย 1 อุดรธำนี 1 ขอนแก่น 7 และบุรีรัมย์ 3 ซึ่งบริษัทได้วำงมัดจ ำไว้แล้ว รวมถึงอีก 2
โครงกำรท่ีก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรจดัหำท่ีดิน มีก ำหนดช ำระเงินประมำณเดือนสิงหำคม – ตลุำคม 2555 โดยหำกบริษัท
สำมำรถช ำระคืนภำยในไตรมำสที่ 4 ปี  2555  บริษัทจะมีภำระดอกเบีย้จำกเงินกู้ ยืม  Equity  Bridging  Facilities  
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ดงักล่ำวประมำณ 4 – 8 ล้ำนบำท 

2.4.2 กำรสญูเสียสิทธิในกระแสเงินสดของโครงกำรท่ี 10 – 16 จำกกำรจดัสรรและเสนอขำยกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

ทำงเลือกหนึ่งของบริษัทส ำหรับแหล่งเงินทนุในกำรพฒันำโครงกำรท่ี 21 – 26 คือกำรจดัตัง้และเสนอขำย IFF ซึง่ก ำลงัอยู่ใน
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรของบริษัท โดยหำกบริษัทพิจำรณำเลือกท่ีจะจดัตัง้ IFF เพ่ือระดมทนุส ำหรับ
กำรพฒันำโครงกำร บริษัทจะต้องด ำเนินกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกระแสเงินสดจำกรำยได้ (Assignment of Revenues) ของ
โครงกำรท่ี 10 – 16 ให้กับ IFF และเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อนักลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นสูญเสียโอกำสท่ีจะได้รับ
รำยได้จำกเงินปันผลของโครงกำรท่ี 10 – 16 ในระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะได้รับเงินก้อนในทันทีเพ่ือกำรน ำไปพัฒนำ
โครงกำรตอ่เน่ือง รวมทัง้ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินโครงกำรทัง้หมดจะถกูโอนไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

2.4.3 ภำระค ำ้ประกนัระหวำ่งโรงไฟฟ้ำ 

สถำบนักำรเงินผู้ ให้กู้ ยืมในโครงกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำของ SPCG ได้มีกำรจดัท ำสญัญำ Inter-Company Support Agreement 
ควบคูไ่ปกบัสญัญำเงินกู้ ในแตล่ะโครงกำร โดยมีหลกักำรท่ีส ำคญัคือให้โรงไฟฟ้ำในกลุ่มท่ีก ำหนดมีควำมรับผิดชอบต่อภำระหนีส้ิน
ร่วมกนั หำกโรงไฟฟ้ำแหง่ใดในกลุ่มไม่สำมำรถช ำระดอกเบีย้และเงินต้นให้แก่สถำบนักำรเงินได้ โรงไฟฟ้ำแห่งท่ีเหลือต้องให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่โรงไฟฟ้ำท่ีไม่สำมำรถช ำระหนีด้งักล่ำว ในรูปของเงินกู้ ยืมระหว่ำงบริษัท โดยกำรก ำหนดกลุ่มของโรงไฟฟ้ำ
ท่ีจะมีควำมรับผิดชอบต่อภำระหนีส้ินร่วมกันจะพิจำรณำจำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและโครงสร้ำงเงินทุนท่ีเหมือนหรือคล้ำยกัน  
ปัจจบุนักลุ่มของโรงไฟฟ้ำท่ีได้รับกำรก ำหนดให้รับผิดชอบตอ่ภำระหนีส้ินร่วมกนัแบง่ออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มของโครงกำรท่ี 
1 – 3 ได้แก่ โครำช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 (2) กลุ่มของโครงกำรท่ี 4 – 5 ได้แก่ โครำช 2 และเลย 1 (3) กลุ่มของโครงกำรท่ี 7 
– 9 ได้แก่ โครำช 3 โครำช 4 และโครำช 7 และ (4) กลุ่มของโครงกำรท่ี 10 – 16 ได้แก่ โครำช 8 โครำช 5 ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 4 
ขอนแก่น 5 โครำช 9 และขอนแก่น 8 

ทัง้นี ้มีควำมเป็นไปได้วำ่โครงกำรโรงไฟฟ้ำแหง่ท่ี 21 - 26 ซึง่มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและโครงสร้ำงเงินทนุท่ีใกล้เคียงกนัอำจถูก
ก ำหนดให้จัดท ำเง่ือนไขกำรรับผิดขอบภำระหนีส้ินร่วมกนั ซึง่อำจท ำให้โรงไฟฟ้ำแต่ละแห่งมีภำระรับผิดชอบต่อควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนีข้องโรงไฟฟ้ำแห่งอ่ืนๆ ด้วย โดยหำกโรงไฟฟ้ำแห่งใดแห่งหนึ่งไม่สำมำรถช ำระดอกเบีย้และเงินต้นได้ตำมเง่ือนไขท่ี
ก ำหนด โรงไฟฟ้ำแห่งอ่ืนๆ อำจมีหน้ำท่ีต้องให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือให้เงินกู้ ยืม ซึง่อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรจ่ำยเงินปันผลของโรงไฟฟ้ำแตล่ะแหง่ในอนำคต  

2.5 ความเส่ียงจากการท ารายการ 

2.5.1 ควำมเส่ียงจำกกำรจดัหำแหล่งเงินทนุในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

 ควำมเส่ียงจำกควำมไม่แน่นอนในกำรจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

ทำงเลือกหนึง่ของบริษัทส ำหรับแหล่งเงินทนุในกำรพฒันำโครงกำรท่ี 21 – 26 คือกำรจดัตัง้และเสนอขำย IFF ซึง่
ก ำลงัอยู่ในระหวำ่งกำรพิจำรณำของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรของบริษัท โดยหำกบริษัทพิจำรณำเลือกกำรระดมทนุ
ผ่ำนทำง IFF บริษัทจะต้องด ำเนินกำรขออนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้กำรจดัสรรและเสนอขำยหน่วยลงทนุให้แก่นกัลงทนุภำยหลงัจำกกำรได้รับอนมุตั ิ 

ณ วนัท่ีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระให้ควำมเห็นในรำยงำนฉบบันี ้บริษัทก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำท่ีจะ
ด ำเนินกำรจดัตัง้กองทนุ ดงันัน้จงึยงัคงมีควำมไม่แน่นอนว่ำคณะกรรมกำรจะพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัตัง้หรือไม่ รวมทัง้
มีควำมไม่แน่นอนในกำรได้รับอนมุัติจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กำรเสนอขำย
กองทนุตอ่นกัลงทนุ ซึง่หำกบริษัทไม่ได้รับอนมุตัใิห้จดัตัง้กองทนุ หรือเกิดควำมล่ำช้ำในกำรจดัตัง้และเสนอขำย อำจ 
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     ส่งผลกระทบตอ่เงินทนุในกำรพฒันำโครงกำร  

อย่ำงไรก็ตำม แม้วำ่ IFF จะไม่ได้รับอนมุตักิำรจดัตัง้ บริษัทยงัคงมีทำงเลือกอ่ืนส ำหรับแหล่งเงินทนุในกำรพฒันำ
โครงกำร โดยปัจจุบนับริษัทได้รับข้อเสนอเบือ้งต้น (Termsheet) จำกสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเสนอ
เง่ือนไขกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินส ำหรับกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำในวงเงินไม่เกิน 35 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึง่เพียงพอ
ตอ่กำรพฒันำโครงกำรท่ี 21 – 26  

 ควำมเส่ียงจำกควำมล่ำช้ำในกำรได้รับเงินกู้ ยืม 

SPC ได้มีกำรย่ืนขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 ท่ีก ำลงั
จะขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ตำม SPC และธนำคำรยงัอยู่ระหว่ำงกำรตกลงเง่ือนไขและรำยละเอียดในกำร
กู้ ยืม โดยหำก SPC ได้รับอนมุตัเิงินกู้ ยืมล่ำช้ำ จนท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรสัง่ซือ้และน ำเข้ำอุปกรณ์ท่ีส ำคญัส ำหรับ
กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ เช่น แผงเซลล์แสงอำทิตย์ และอินเวอร์เตอร์ ท่ีจะต้องใช้วงเงินสินเช่ือ Letter of Credit (LC) ใน
กำรสัง่ซือ้สินค้ำด้วย อำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินโครงกำร ซึง่จะส่งผลต่อประมำณกำรผลตอบแทนจำกกำร
ลงทนุในโรงไฟฟ้ำแตล่ะแหง่ได้ 

ทัง้นี ้ธนำคำรได้รับทรำบแผนกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรเข้ำศึกษำควำม
เป็นไปได้โดยมีเจตนำเพ่ือสนับสนุนทำงกำรเงินและจัดสรรเงินกู้  เพ่ือให้บริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
โครงกำรได้ตำมแผนท่ีวำงไว้ 

 ควำมเส่ียงจำกผู้ ถือหุ้นไม่อนมุตักิำรเข้ำท ำรำยกำร  

บริษัทได้จัดท ำสัญญำจะซือ้จะขำยท่ีดินส ำหรับโครงกำรหนองคำย 1 อุดรธำนี 1 ขอนแก่น 7 และบุรีรัมย์ 3 
เรียบร้อยแล้ว โดยวำงมดัจ ำทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 13.59 ล้ำนบำท และต้องช ำระส่วนท่ีเหลืออีก 112.33 ล้ำนบำทภำยใน
เดือนสิงหำคม 2555 ดงันัน้ หำกผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมตัิกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 บริษัทจะมี
คำ่เสียหำยจำกช ำระเงินท่ีผกูพนัตำมสญัญำ 

2.5.2 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงต้นทนุทำงกำรเงินและต้นทนุโครงกำร 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกำรกู้ ยืมเงิน 

ปัจจบุนัโครงกำรโรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 21 - 26 ยงัคงอยู่ในระหวำ่งกำรเจรจำกบัสถำบนักำรเงิน และยงัไม่ได้รับข้อเสนอ
เง่ือนไขในกำรกู้ ยืมเงินท่ีชดัเจนจำกสถำบันกำรเงิน ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของโรงไฟฟ้ำนัน้ ท่ีปรึกษำทำงกำร
เงินใช้สมมติฐำนต้นทนุเงินกู้ ยืมโดยอ้ำงอิงจำกเง่ือนไขกำรกู้ ยืมเงินของโครงกำรท่ี 10 – 16 ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีพัฒนำ
ล่ำสุด หำกเง่ือนไขจริงในสัญญำกู้ ยืม โดยเฉพำะจ ำนวนเงินกู้ ยืมระยะยำว และอตัรำดอกเบี ย้ มีกำรเปล่ียนแปลงไป
จำกในข้อเสนอดงักล่ำว อำจท ำให้ต้นทนุโครงกำรโรงไฟฟ้ำแต่ละแห่งสูงขึน้ ซึง่จะส่งผลให้ผลตอบแทนของโครงกำรท่ี
ประเมินได้เปล่ียนแปลงไปด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 1 – 16 ท่ีผ่ำนมำ SPC ได้รับข้อเสนอกำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน 
โดยเฉพำะเง่ือนไขสดัส่วนเงินกู้ ยืมระยะยำวต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีดีขึน้ตำมล ำดบั ซึง่ผู้บริหำรประเมินว่ำข้อเสนอท่ีจะ
ได้รับในโครงกำรท่ี 21 - 26 ไม่น่ำจะด้อยไปกวำ่ท่ีเคยได้รับในโครงกำรท่ีก ำลงัพฒันำอยู่ในปัจจบุนั 

 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 

โดยเป็นกำรอ้ำงอิงจำกเง่ือนไขกำรกู้ ยืมเงินของโครงกำรท่ี  10 - 16  อตัรำดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระยะยำวส ำหรับ 
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โรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 21 - 26 อ้ำงอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ THBFIX ระยะ 3 เดือน ซึง่เป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ในระยะ 2 ปีท่ี
ผ่ำนมำ มีกำรปรับตวัเพิ่มสูงขึน้อย่ำงต่อเน่ืองโดยเฉพำะในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2554 โดยมีกำรปรับตวัลดลงเล็กน้อย
ในช่วงคร่ึงปีหลงั และคอ่นข้ำงทรงตวัตอ่เน่ืองถงึปี 2555 

  
ท่ีมำ : รอยเตอร์ 

อตัรำดอกเบีย้ THBFIX มีทิศทำงกำรปรับตวัตำมอัตรำดอกเบีย้นโยบำยท่ีประกำศจำกคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงิน (กนง.) โดยท่ีผ่ำนมำ กนง.มีนโยบำยผ่อนคลำยแนวโน้มดอกเบีย้ลงเพ่ือกระตุ้นกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ
ภำยหลังน ำ้ท่วม อย่ำงไรก็ตำม ด้วยแรงกดดนัเงินเฟ้อในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้โดยเฉพำะในช่วงคร่ึงหลังของปี 
จำกกำรปรับตวัสูงของรำคำน ำ้มันตลำดโลก รวมถึงนโยบำยภำครัฐท่ีมีผลต่อต้นทุนกำรผลิตและรำคำสินค้ำ ท ำใ ห้
คำดวำ่ กนง.จะไม่ปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลงอีก (ท่ีมำ: ศนูย์วิจยักสิกรไทย วนัท่ี 16 มีนำคม 2555) โดยในกำร
ประชุม กนง.ในวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2555 ท่ีประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอตัรำดอกเบีย้นโยบำยไว้ตำมท่ีศนูย์วิจัย
กสิกรไทยได้คำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำมในระยะยำวนัน้กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำเงินเฟ้อและกำรเพิ่มขึน้ของรำคำน ำ้มัน
อำจส่งผลให้ กนง.จ ำเป็นต้องปรับเพิ่มอตัรำดอกเบีย้นโยบำยเพ่ือสร้ำงควำมสมดลุให้กบัเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ 

เน่ืองจำกภำระดอกเบีย้เป็นต้นทนุท่ีส ำคญัอย่ำงหนึ่งในกำรด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ท่ีปรึกษำทำงกำรเ งินจึงได้
ท ำกำรประเมินควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ โดยจัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity 
Analysis) ของมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิของโครงกำร (NPV) ในกรณีท่ีอตัรำดอกเบีย้มีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้
หรือลดลง ดงัตำรำง 

 อตัรำดอกเบีย้ 
3.62% 4.62%* 5.62% 6.62% 7.62% 

NPV ของแตล่ะโครงกำร 351.69 306.34 264.35 225.41 189.23 

หมำยเหต:ุ *เป็นอตัรำฐำนท่ีใช้ในกำรประเมินมลูคำ่กิจกำร 

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ เม่ืออัตรำดอกเบีย้ปรับตวัสูงขึน้ ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุท่ีค ำนวณจำกมลูค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงกำรจะลดลงตำมล ำดบั แต่ยงัคงมีควำมเป็นไปได้ในกำรลงทนุแม้ว่ำอตัรำดอกเบีย้จะ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 3 

ทัง้นี ้ผู้บริหำร SPC มีนโยบำยในกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของอัตรำดอกเบีย้โดยกำรท ำ
สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เพ่ือปรับเง่ือนไขกำรจ่ำยดอกเบีย้ให้เป็นอัตรำคงท่ีใน
ช่วงเวลำท่ีเหมำะสม 

ร้อยละ 
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 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 

อปุกรณ์ท่ีส ำคญัส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ซึง่ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ คิดเป็นมลูค่ำประมำณ
ร้อยละ 70 - 75 ของมูลค่ำกำรลงทนุในโครงกำร ดงันัน้ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนจะส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อมลูค่ำโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 - 26 ผู้บริหำรบริษัทแจ้งว่ำจะ
จดัท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำส ำหรับวสัดนุ ำเข้ำทัง้หมดเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว  

2.5.3 ควำมเส่ียงจำกควำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

โรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 – 26 จะเร่ิมพฒันำในช่วงไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 และมีก ำหนดกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ปลำยไตร
มำสท่ี 1 ปี 2556 ทัง้นี ้ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำแต่ละโครงกำร โดยปกติจะใช้เวลำโดยประมำณ 24 – 26 สัปดำห์ ตัง้แต่เร่ิมกำร
ปรับปรุงที่ดนิจนถงึกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์ของ SPC โดย MML) ซึง่จำกกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีผ่ำนๆมำ SPC สำมำรถพฒันำได้ในระยะเวลำท่ีใกล้เคียง
กบักรอบเวลำดงักล่ำว  

แตค่วำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำงอำจเกิดขึน้ได้จำกหลำยสำเหต ุอำทิ ควำมล่ำช้ำของกำรอนมุตัิจดัตัง้และเสนอขำยกองทนุ กำร
จดัหำเงินกู้ ยืม เป็นต้น ซึง่อำจท ำให้ก ำหนดกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ต้องเล่ือนออกไปจำกท่ีบริษัทคำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้ประเมินผลกระทบของควำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำงในเบือ้งต้น พบว่ำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุหรือ NPV 
ของโครงกำรมิได้เปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั (เปล่ียนแปลงน้อยกว่ำร้อยละ 2) หำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโรงไฟฟ้ำ
ล่ำช้ำออกไปประมำณ 1 ไตรมำส  

2.5.4 ควำมเส่ียงจำกพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตได้ไม่เป็นไปตำมที่ประมำณกำร 

ในกำรประมำณกำรผลตอบแทนจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินใช้ข้อมลูปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ี
คำดวำ่จะผลิตได้ท่ีค ำนวณโดยผู้บริหำรของบริษัท ซึง่ยงัมิได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกท่ีปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ อย่างไรก็ตาม
ข้อมลูที่ท่ีปรึกษาทางการเงินน ามาใช้ในการประมาณการนัน้ ตัง้อยู่บนหลกัความระมดัระวงัตามสมควร เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการ
เงินได้ท าการเปรียบเทียบข้อมลูการค านวณปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ี SPC ค านวณไว้ส าหรับโครงการท่ีเปิดด าเนินการใน
เชิงพาณิชย์แล้วเต็มปีจ านวน 3 แห่ง คือ โคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 ซึ่งพบว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าจริงท่ีผลิตได้จาก
โรงไฟฟ้าดงักล่าวสงูกวา่ปริมาณท่ี SPC ค านวณไว้โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 

อย่ำงไรก็ตำม หำกพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จริงน้อยกว่ำสมมติฐำนของท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
ผลตอบแทนของโครงกำรได้ 

2.5.5 ควำมเส่ียงจำกกำรลดลงของรำคำ CERs  

ราคาตลาด Spot CERs ซึง่อ้างอิงจาก www.bluenext.eu ท่ีผ่านมามีราคาลดลงอย่างต่อเน่ือง จากประมาณ 18 ยูโรต่อตนั
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีในช่วงต้นปี 2551 ลงมาอยู่ท่ีประมาณ 8 ยูโรต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีในช่วงปลายปี 2554 และ
ลดลงอย่างตอ่เน่ืองมาอยู่ท่ีประมาณ 3 – 4 ยโูรตอ่ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ปีในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 

อย่างไรก็ตาม จากประมาณการทางการเงินของท่ีปรึกษาทางการเงิน รายได้จากการขาย CERs มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.5 
ของรายได้รวมตอ่ปีของโรงไฟฟ้าแตล่ะโครงการ และมีการรับรู้รายได้เพียง 8 ปีตามสญัญา ดงันัน้การปรับลดลงของราคา CERs จึง
ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ผลตอบแทนของโครงการ 
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3. ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขรายการ 
 

ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตสุมผลของรำคำและเง่ือนไขของรำยกำร ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท ำกำรประเมินผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนใน 2 ประเด็น ได้แก่ กำรประเมินผลตอบแทนของโครงกำรเพ่ือพิจำรณำควำมคุ้มทุนของโครงกำรในภำพรวม และกำร
ประเมินผลตอบแทนท่ี SPCG จะได้รับจำกกำรลงทนุในหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทย่อยของ SPC โดยผลตอบแทนดงักล่ำวจะอยู่ในรูป
ของเงินปันผลรับจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยของ SPC ภำยหลงัจำกหกัภำระทำงกำรเงินตำ่งๆแล้ว รำยละเอียดดงันี ้  

3.1 การประเมินผลตอบแทนโครงการ 

ในกำรประเมินผลตอบแทนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 นัน้ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้จัดท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน
ตลอดอำยกุำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ เพ่ือประเมินกระแสเงินสดท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคตของแต่ละโครงกำร (Free Cash Flow) โดย
พิจำรณำวธีิกำรประเมินควำมสมเหตสุมผลของเงินลงทนุหรือประเมินผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุจะได้รับ 3 วธีิ ได้แก่ 

(1)   วิธีมลูค่ำปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value – “NPV”) เป็นกำรหำมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิของโครงกำร ซึง่
เท่ำกับมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดเข้ำ (Cash inflows) หักด้วย มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดออก (Cash 
outflows) โดยใช้ต้นทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของเงินทนุของบริษัทเป็นอตัรำคิดลด ซึง่เม่ือรวมกระแสเงินสดท่ีคิดมูลค่ำ
ปัจจบุนัแล้ว ผลลพัธ์ท่ีได้ คือ มลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) 

(2)  วิธีอตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return – “IRR”) เป็นการหาอตัราผลตอบแทนจากลงทนุในโครงการ
หนึ่งๆ และเป็นอตัราคิดลดท่ีท าให้ NPV ของโครงการมีค่าเท่ากบัศนูย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า IRR คือ อตัราผลตอบแทนท่ี
ท าให้เงินท่ีลงทนุไป มีคา่เทา่กบัเงินท่ีได้รับกลบัคืน เม่ือพิจารณาด้วยมลูคา่ของเงินตามเวลา 

(3)   วิธีการหาระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period – “PB”) เป็นการค านวณหาจุดคุ้มทนุของโครงการ โดยมีหน่วยวดัเป็น
ระยะเวลาวา่เม่ือมีการลงทนุในโครงการนัน้แล้ว จะใช้ระยะเวลาเทา่ใดในการคืนทนุ โดยใช้วิธีคิดจากกระแสเงินสดสะสม
ท่ีได้รับในอนาคต 

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้จดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินเป็นระยะเวลำ 30 ปี เน่ืองจากสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้าท่ีจดัท ากบัการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค มีการตอ่อายอุตัโนมตัทิกุๆ 5 ปี โดยไม่มีการสิน้สดุของสญัญา เว้นแต่ได้รับหนงัสือยกเลิกจากผู้ขายไฟฟ้า ส่งผล
ให้การด าเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าขึน้อยู่กบัอายกุารใช้งานของอปุกรณ์การผลิตไฟฟ้าเป็นส าคญั ซึง่ภายใต้การดแูลรักษาท่ีเหมาะสม
อปุกรณ์ท่ีส ำคญัส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์และโครงสร้ำงกำรติดตัง้ อินเวอร์เตอร์ 
สำยเคเบิล เป็นต้น จะมีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 30 ปี (ท่ีมำ: Methodology guidelines on life cycle assessment of 
photovoltaic electricity, The International Energy Agency) 

ทัง้นี ้เน่ืองจากโครงกำรโรงไฟฟ้ำแหง่ที่ 21 - 26 ยงัไม่มีการจดัท าสญัญาท่ีส าคญัตา่งๆ เช่น สญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาการบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้า ฯลฯ โดยผู้บริหารของ SPC ให้ข้อมลูวา่เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน การบริหารจดัการ การด าเนินงาน รวมทัง้ประมาณ
การทางการเงินจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 10 - 16 ซึ่งเป็นโครงการท่ีพัฒนาเป็นโครงการล่าสุด ดังนัน้ ท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงินจงึได้จดัท าประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากข้อมลูของโรงไฟฟ้าดงักล่าว โดยท าการปรับปรุงสมมติฐาน
บางรายการ เช่น มูลค่าเงินลงทุนของแต่ละโครงการ พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ฯลฯ ให้สอดคล้องกับข้อมูลเพิ่มเติมท่ีได้รับจาก
ผู้บริหารและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั ประกอบกบัข้อมลูสถิติและภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินมิได้ท ำ
กำรเปิดเผยข้อมลูบำงส่วนท่ีบริษัท SPC หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำว่ำอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ
บริษัท เช่น รำยละเอียด รำคำและเง่ือนไขในกำรจดัซือ้วตัถดุบิ โครงสร้ำงต้นทนุในกำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ เป็น
ต้น     
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ประมาณการทางการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลตอบแทนจากการลงทนุในครัง้นี ้ภายใต้ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปกติในปัจจุบนั โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบ
ตอ่การด าเนินงานของโครงการ รวมทัง้สถานการณ์ของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจากสมมติฐานดงักล่าวข้างต้น 
ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีประเมินได้ตามวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกนั และการประเมินดงักล่าวไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิง
นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ดงักล่าวข้างต้น โดยสมมตฐิานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการจดัท าประมาณการทางการเงินสรุปได้ดงันี ้

 สมมตฐิานรายได้ 

       (1)  รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าตามสญัญาขายไฟฟ้า 

อตัราการรับซือ้ไฟฟ้า 

ตามระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน VSPP กฟภ.จะรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 6 เมกกะวตัต์ โดย
แบง่เป็น 2 อตัราคือ 

 อตัราส าหรับปริมาณไฟฟ้าส่วนท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณท่ีผู้ผลิตไฟฟ้าซือ้จาก กฟภ.ในแต่ละเดือน รับซือ้
เท่ากบัอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าขายปลีกท่ี กฟภ.จ าหน่ายให้กบัผู้ผลิตไฟฟ้าในเดือนนัน้ รวมกบัค่าไฟฟ้าตามสูตร
การปรับอตัราคา่ไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(คา่ Ft) ขายปลีก 

 อตัราส าหรับปริมาณไฟฟ้าส่วนท่ีผู้ผลิตไฟฟ้าขายเกินกว่าท่ี กฟภ. จ าหน่ายให้กบัผู้ผลิตไฟฟ้า รับซือ้ในอตัราค่า
พลงังานไฟฟ้าขายส่งท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขายให้กบั กฟภ. รวมกบัคา่ Ft ขายส่ง 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ มีอตัราการใช้ไฟฟ้าหรือมีการซือ้ไฟฟ้าจาก กฟภ.ในปริมาณท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกบัก าลังการ
ผลิตรวม ดงันัน้จงึก าหนดอตัรารับซือ้ไฟฟ้า ดงันี ้

 อตัราการรับซือ้ไฟฟ้า  =  คา่ไฟฟ้าขายส่งพืน้ฐาน (Time of use rate: TOU) ท่ีระดบัแรงดนั 22 กิโลโวลท์  
+ คา่ไฟฟ้าผนัแปร (Ft) ขายส่ง 

 ตารางแสดงอตัราการรับซือ้คา่พลงังาน 

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่ง 

จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ – อาทติย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
Peak (9.00-22.00น.) Off-Peak (22.00-9.00น.) Off-Peak (0.00-24.00น.) 

3.8548 2.0424 2.0424 
       * ท่ีมา: คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ณ เมษายน 2555 

ในการประชุมคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานครัง้ท่ี 26/2554 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2554 มีมติเห็นชอบเร่ืองการปรับ
โครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 – 2558 โดยให้น าค่า Ft ณ ขณะนัน้ ซึง่มี Ft ขายปลีกอยู่ท่ี 0.9581 บาทต่อ
หน่วย ไปรวมในโครงสร้างอตัราคา่พลงังานไฟฟ้า และปรับเพิ่มอตัราคา่พลงังานไฟฟ้าขายส่งเฉล่ียในช่วง peak และ off-peak 
จาก 2.9278 บาทต่อหน่วย และ 1.1154 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั เพิ่มขึน้เป็น 3.8548 บาทต่อหน่วย และ 2.0424 บาทต่อ
หน่วย ตามล าดบั รวมทัง้ก าหนดให้คา่ Ft ใหม่ มีคา่เทา่กบั 0 บาทตอ่หน่วย 

ค่า Ft ใหม่ คงอยู่ในระดบั 0 บาทต่อหน่วยอย่างต่อเน่ืองในช่วงเดือน กรกฎาคม 2554 – เมษายน 2555 และได้มีการปรับ Ft 
ขายปลีกเพิ่มขึน้เป็น 0.30 บาทตอ่หน่วย ส าหรับเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 ซึง่จะส่งผลให้ Ft ขายส่งปรับเพิ่มขึน้ด้วย 
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 การปรับเพิ่มของอตัราคา่พลงังานไฟฟ้าขายส่ง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินก าหนดให้มีการปรับเพิ่มขึน้ของอตัราคา่พลงังานไฟฟ้าขายส่งเฉล่ียรวมกบัค่า Ft ร้อยละ 3 ต่อปี โดยเป็น
อตัราท่ีตัง้อยู่บนหลกัความระมดัระวงั อ้างอิงจากอตัราการปรับเพิ่มขึน้ของอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าขายส่งเฉล่ียย้อนหลงั 9 ปี 
(ม.ิย.2545 – ม.ิย.2554 ซึง่เป็นช่วงก่อนท่ีจะมีการประกาศปรับโรงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า) จากข้อมลูของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 3.41 ตอ่ปี 

 ปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

ปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้าของแตล่ะโรงไฟฟ้า ค านวณจากข้อมลูความเข้มของพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยใช้
โปรแกรม Metronorm V6.1 ร่วมกบั Homer V2.81 ตามสถานท่ีตัง้ของแต่ละโรงไฟฟ้า โดย SPC ค านวณค่าปริมาณการผลิต
พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดโดยเฉล่ียต่อปีตามหลกัความระมดัระวงั ผ่านการค านวณค่าความสูญเสียในระบบ รวมถึงการสูญเสีย
ระหวา่งการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบั 

SPC ใช้หลกัการดงักล่าวในการค านวณค่าปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดโดยเฉล่ียต่อปีส าหรับโรงไฟฟ้าทกุโครงการ 
ซึง่เม่ือท าการเปรียบเทียบคา่พลงังานไฟฟ้าท่ีค านวณได้ กบัคา่พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริงจากโครงการท่ีเปิดด าเนินการในเชิง
พาณิชย์ครบรอบ 1 ปีแล้ว 3 แห่ง คือ โคราช 1 สกลนคร 1 และนครพนม 1 พบว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าจริงท่ีผลิตได้จาก
โรงไฟฟ้าดงักล่าวสงูกวา่ปริมาณท่ี SPC ค านวณไว้โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 (แต่ยงัคงไม่เท่ากบัปริมาณท่ี กฟภ.รับซือ้ตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า บริษัทจึงต้องท าการขยายก าลงัการผลิตติดตัง้ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหวัข้อ 1.4 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับ
บริษัท) 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาการเงินจึงมีความเห็นว่าการค านวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ SPC เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง 
ใกล้เคียงกบัปริมาณท่ีผลิตได้จริง และสามารถน ามาใช้ในการอ้างอิงได้ โดยจากการค านวณของ SPC ปริมาณการผลิตไฟฟ้า
ส าหรับโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 21 – 26 มีความแตกต่างกนัไม่มากนกั ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงพิจารณาน าค่าเฉล่ียปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทัง้ 6 แหง่มาใช้ในการประมาณการ ดงัสรุปในตาราง 

 
 

ปริมาณการผลิตของแต่ละโรงไฟฟ้า 
ส าหรับโรงไฟฟ้าแห่งที่ 21 - 26  

(กิกะวัตต์-ช่ัวโมง) 
ปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดโดยเฉล่ียตอ่ปี 10.81 
หกั คา่ด าเนินการของ กฟภ. (2%) 0.22 

ปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้า – สทุธิ 10.59 
แบง่ออกเป็น 
  ปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้า – สทุธิ ช่วง Peak hour 
  ปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้า – สทุธิ ช่วง Off-peak hour 

 
 6.43 
4.16 

 อตัราการเส่ือมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

ตามปกตแิล้วแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีการเส่ือมสภาพลงตามระยะเวลา ส่งผลให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าลดน้อยลงเร่ือยๆใน
แตล่ะปี  ทัง้นีก้ าหนดให้แผงเซลล์ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์มีประสิทธิภาพการผลิตพลงังานไฟฟ้า (power 
output) ร้อยละ 100 ในปีท่ีเร่ิมต้นผลิต และให้มีอตัราการเส่ือมสภาพร้อยละ 0.5 ตอ่ปีตลอดอายกุารประมาณการ ซึง่หมายถึง
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะลดลงในอตัราท่ีเทา่กนั โดยในปีสดุท้ายของการประมาณการ power output ของแผง 
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เซลล์แสงอาทติย์จะอยู่ท่ีร้อยละ 85 

แผงเซลล์แสงอาทติย์ดงักล่าวจดัซือ้จากบริษัทเคียวเซร่า ซึง่ได้ท าการวิจยั power output ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีผลิตเอง 
พบว่าในปีท่ี 23 ค่า output ของแผงเซลล์มีการเส่ือมสภาพเพียงร้อยละ 8.6 หรือมี output ร้อยละ 91.4 เม่ือเทียบกับ 
maximum output ซึง่ในปีท่ี 23 ของการด าเนินงานโรงไฟฟ้า power output ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี SPC ประมาณการไว้
จะอยู่ท่ีร้อยละ 89.0 ดงันัน้อตัราการเส่ือมสภาพท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 0.5 ตอ่ปีจงึมีความสมเหตสุมผล 

 ระยะเวลาในการ COD 

โครงกำรท่ี 21 – 26 จะเร่ิมพัฒนำในช่วงไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 โดยผู้บริหำร SPC ประมำณกำรก ำหนดเวลำในกำร COD 
ประมำณเดือนปลำยไตรมำสท่ี 1 ปี 2556 ซึง่ IFA มีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้ โดยอ้างอิงจากระยะเวลาในการก่อสร้าง
จริงของโครงการท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 9 โครงการ ซึง่ใช้เวลาตัง้แต่การปรับปรุงท่ีดินจนถึง COD เป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 - 7 เดือน รวมทัง้จำกรำยงำนของ MML ท่ีให้ข้อมูลว่ำกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำน่ำจะใช้เวลำประมำณ 24 - 26 
สปัดำห์  

มลูคา่ขายไฟฟ้าในแตล่ะปี 

มูลค่าขายไฟฟ้าในแต่ละปี ค านวณจากอัตราการรับซือ้ไฟฟ้า คูณกับปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า  และคูณกับ Power 
Output (Output) ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ในปีนัน้ๆ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินแสดงตวัอย่างการค านวณมลูค่าการขายไฟฟ้า
ส าหรับปีท่ี 1 – 5 ดงัตาราง 

มูลค่าขายไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้า  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ปริมาณการผลติไฟฟ้าสงูสดุช่วง Peak (กิกะวตัต์-ชัว่โมง) A 6.43 

ปริมาณการผลติไฟฟ้าสงูสดุช่วง Off-peak (กิกะวตัต์-ชัว่โมง) B 4.16 
อตัราคา่ไฟฟ้าฐานในช่วง Peak (บาท) C 3.8548 3.9704 4.0896 4.2122 4.3386 
อตัราคา่ไฟฟ้าฐานในช่วง Off-peak (บาท) D 2.0424 2.1037 2.1668 2.2318 2.2987 
Output ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (ร้อยละ) E 100.0 99.5 99.0 98.5 98.0 
มลูคา่ขายไฟฟ้า (ล้านบาท) (A x C) + (B x D) x E  33.30 34.13 34.97 35.84 36.73 

 (2)  รายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) 

โรงไฟฟ้าทัง้หมด ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าในอตัรา 8 บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขาย
ไฟฟ้า โดยท่ีปรึกษาทางการเงินแสดงตวัอย่างการค านวณรายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าส าหรับปีท่ี 1 – 5 ดงัตาราง 

รายได้จาก Adder ของแต่ละโรงไฟฟ้า  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ปริมาณการผลติไฟฟ้าเฉล่ียตอ่ปี (กิกะวตัต์-ชัว่โมง)* A 10.81 
สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) (บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง) B 8.00 

Output ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (ร้อยละ) C 100.0 99.5 99.0 98.5 98.0 
รายได้จาก Adder (ล้านบาท) (A x B x C)  86.47 86.04 85.60 85.17 84.74 

หมายเหต:ุ *รายได้จาก Adder จะค านวณจากปริมาณไฟฟ้าท่ีผลติได้ทัง้หมด โดยไม่หกัลบคา่ด าเนินการของ กฟภ. ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค 

(3)  รายได้จากการขายคาร์บอนเครดติ (CERs) 

รายได้จาก CERs หมายถึงรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต ซึง่ค านวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจก  (Green House Gas: 
GHG) ท่ีสามารถลดลงได้จากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง ทัง้นี ้ทางบริษัทให้ข้อมลูว่าโครงการท่ี 21 – 26 ก าลงัอยู่
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ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือขอใบรับรอง CERs โดยคาดว่าจะได้รับอนมุตัิภายในปี 2555 และสามารถเสนอขาย CERs ได้
ในทนัทีท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

ตามสญัญา Certified Emission Reductions Purchase Agreement ระหว่าง SPC และบริษัทขายส่งด้านพลงังานระหว่าง
ประเทศแหง่หนึง่ในประเทศองักฤษ ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 ราคาขาย CERs ของโครงการท่ี 17 – 34 จะขึน้อยู่กบั Spot 
Market Price ดงันี ้

 หาก Spot Market Price น้อยกว่าหรือเท่ากบั 8 ยูโรต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ซือ้จะรับซือ้ CERs ท่ีอตัราร้อยละ 
55 ของ Spot Market Price 

 หาก Spot Market Price สงูกวา่ 8 ยโูรตอ่ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ซือ้จะรับซือ้ CERs ท่ีอตัราร้อยละ 70 ของ Spot 
Market Price 

โดยบริษัทจะสามารถจ าหน่าย CERs ได้จนกระทัง่ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 หรือประมาณสิน้ปีท่ี 8 ของการด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้า 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินประมาณการการจ าหน่าย CERs จากข้อมลูท่ีได้รับจากบริษัท โดยโรงไฟฟ้าโครงการท่ี 21 – 26 จะ
สามารถจ าหน่าย CERs ได้ในทนัทีท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีราคาขายอยู่ท่ีร้อยละ 50 ของ Spot Market Price หรือ
ประมาณ 2.86 ยูโรต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ค านวณจาก Spot Market Price ของ CERs ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2555 อ้างอิงจาก www.bluenext.eu ซึ่งอยู่ในระดบัประมาณ 3.50 ยูโรต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งเป็นระดบัราคา
ตลาดท่ีต ่าสดุในช่วงที่ผ่านมา) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินแสดงตวัอย่างการค านวณรายได้จาก CERs ส าหรับปีท่ี 1 – 5 ดงัตาราง 
รายได้จาก CERs ของแต่ละโรงไฟฟ้า  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ปริมำณ GHG ท่ีสำมำรถลดลงได้จำกกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำ 
(ตนัคำร์บอนไดออกไซด์ตอ่ปี)* 

A 5.77 

รำคำตลำดของ CERs** (บำท/ตนัคำร์บอนไดออกไซด์ตอ่ปี) B 115 
Output ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (ร้อยละ) C 100.0 99.5 99.0 98.5 98.0 

รายได้จาก CERs (ล้านบาท) (A x B x C) 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 

หมายเหต:ุ    *  ค านวณโดย SPC 
                ** ราคาขาย CERs อ้างอิงจากราคา 2.86 ยูโรต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์ คณูอตัราแลกเปลี่ยนท่ี 40.3699 บาทต่อยูโร (อ้างอิงจาก

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 21 มิถนุายน 2555)  
 

สมมตฐิานต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า ประมาณการโดยผู้บริหารของ SPC ดงันี ้
(1) ต้นทนุกำรปฏิบตักิาร การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (OMM) ซึง่ด ำเนินงำนโดย 

SPC ประกอบด้วยค่ำแรงงำน และด ำเนินงำนอ่ืนๆ ต้นทนุในส่วนนีเ้ป็นส่วนท่ี SPC เรียกเก็บจำกโรงไฟฟ้ำตำม
อตัรำท่ีตกลงกนั 

(2) ต้นทุนจ่ำยให้หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยต่อ กฟภ. ร้อยละ 2 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ และ 
คำ่ใช้จ่ำยส่งเข้ำกองทนุพฒันำไฟฟ้ำ อตัรำ 0.01 บำทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง โดยค ำนวณจำกปริมำณไฟฟ้ำท่ีผลิตได้
ในแตล่ะปี 

(3) ต้นทุนค่าอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า หมายถึงต้นทุนต่อปีท่ีประมาณการขึน้เพ่ือให้อุปกรณ์
สามารถใช้งานตอ่เน่ืองได้ตลอดอายขุองโรงไฟฟ้า 
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(4) ค่ำประกันภัย ซึ่งคุ้ มครองควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆทุกประเภทท่ีอำจส่งผลต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินกำรภำยในโรงไฟฟ้ำ คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 0.5 ของมลูคำ่กำรลงทนุของโรงไฟฟ้ำ 

(5) ต้นทนุอ่ืนๆ ได้แก่คำ่ตรวจวดัปริมำณก๊ำซเรือนกระจกในแต่ละปี คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ และอ่ืนๆ 

ทัง้นี ้ผู้ บริหาร SPC ได้ท าการปรับปรุงการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า โดยมีการปรับลดต้นทุนอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับโครงการท่ีด าเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว จึงท าให้ต้นทุนโดยรวมของโครงการ 21 – 26 ลดลงจากต้นทุนของโครงการท่ี 11 – 16 ตามท่ีได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2555 ประมาณร้อยละ 2 

สมมตฐิานภาษีเงนิได้ 

ประมาณการอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ท่ีคาดวา่โรงไฟฟ้าจะได้รับจาก BOI ดงันี ้

ปีท่ี 1 – 8 เทา่กบัร้อยละ 0 ของก าไรก่อนหกัภาษี 

ปีท่ี 9 – 13 เทา่กบัร้อยละ 15 ของก าไรก่อนหกัภาษี 

ปีท่ี 14 - 30 เทา่กบัร้อยละ 30 ของก าไรก่อนหกัภาษี 

สมมตฐิานค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าเส่ือมราคา 

โรงไฟฟ้าแหง่ที่ 21 - 26 มีมลูคา่การลงทนุประมาณโครงการละ 630,000,000 บาท โดยเงินลงทนุในโครงการจะแบ่งออกเป็น
คา่ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ คา่จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ในการด าเนินงานโรงไฟฟ้าและคา่ก่อสร้าง ดงัตาราง 

ประมาณการการลงทุนต่อโครงการ  หน่วย: ล้านบาท  
คา่จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์และคา่ก่อสร้าง 575 
คา่ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 55 

มูลค่าการลงทุนรวม 630 

ทัง้นี ้เงินลงทนุในส่วนตา่งๆมีการตดัคา่เส่ือมราคาดงันี ้(อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท) 

เงินลงทนุในแผงเซลล์แสงอำทติย์   ตดัคำ่เส่ือมรำคำ 30 ปี 

เงินลงทนุในอำคำร และโครงสร้ำงอ่ืนๆ  ตดัคำ่เส่ือมรำคำ 25 ปี 

เงินลงทนุในวสัดอุปุกรณ์อ่ืนๆ   ตดัคำ่เส่ือมรำคำ 20 ปี 

คำ่ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ   ไม่มีการตดัคา่เส่ือมราคา 

สมมตฐิานเงนิทุนหมุนเวียน 

วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางส่วนซึ่งมีมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท ได้รับเครดิตเทอม 180 วนัจากผู้ จัด
จ าหน่าย ซึง่ท าให้บริษัทสามารถช าระคา่อปุกรณ์ดงักล่าวได้ภายหลงัจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์   

ก าหนดให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 60 วนั ตามระยะเวลาท่ี กฟภ.ช าระค่าไฟฟ้าให้กบัโรงไฟฟ้า และระยะเวลาช าระหนี ้
เฉล่ียเทา่กบั 60 วนัตามเครดติเทอมท่ีได้รับจากผู้จดัจ าหน่าย 

สมมตฐิานต้นทุนทางการเงนิ 

โครงการโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 21 - 26 ยังไม่ได้รับข้อเสนอด้านสินเช่ือจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามผู้บริหารคาดการณ์ว่า
โครงสร้ำงเงินทนุท่ีคำดว่ำจะได้รับอนมุตัิจำกสถำบนักำรเงิน น่ำจะเป็นเช่นเดียวกบัเง่ือนไขส ำหรับโรงไฟฟ้ำโครงกำร 10 - 16
โดยมีสดัส่วนเงินให้กู้ ยืมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 75 ต่อ 25 ก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ในลักษณะลอยตวั อ้ำงอิงจำก
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อตัรำดอกเบีย้ THBFIX (Thai Baht Interest Rates Fixing) ระยะ 3 เดือน + ร้อยละ 1.8 และมีระยะเวลำในกำรช ำระคืนเงิน
กู้ ยืมภำยใน 10 ปี ช ำระดอกเบีย้และเงินต้นเป็นรำยไตรมำส 

สมมตฐิานอัตราส่วนลด 

อตัราส่วนลดท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าโครงการจะสามารถท าได้ในอนาคต ค านวณจาก
ต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: “WACC”) ตามสัดส่วนเงินทนุของแต่ละ
โรงไฟฟ้า โดยมีสดัส่วนเงินกู้ ยืมตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 75 ตอ่ 25 

ซึง่มีรายละเอียดและตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณดงันี ้

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

  โดยท่ี 
D/V  =  หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ / (ส่วนของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ + ส่วนของผู้ ถือหุ้น) 
 = 75%   
E/V  =  ส่วนของผู้ ถือหุ้น / (ส่วนของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ + ส่วนของผู้ ถือหุ้น) 
 = 25% 
t  =  อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลตามสิทธิประโยชน์ BOI 
Kd  =  ต้นทนุของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ โดย Kd ท่ีใช้ในการค านวณอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้

เงินกู้ เฉล่ียท่ีผู้บริหารคาดว่าโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งได้รับ ซึง่เท่ากบัร้อยละ 4.62 (อ้างอิงจาก
อตัราดอกเบีย้ THBFIX ระยะ 3 เดือน ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2555 ซึง่เท่ากบัร้อยละ 2.82 
บวกกบัร้อยละ 1.80) 

Ke  =  ต้นทนุของส่วนของผู้ ถือหุ้น ค านวณได้จาก Rf + Beta * (Rm - Rf) 
 = 12.09% 

  โดยท่ี   
Rf  =  อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทย

อายุคงเหลือสูงสุด 30 ปี ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2555 ตามสมมติฐานว่าบริษัทจะยังคง
ด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง ซึง่เทา่กบัร้อยละ 4.34 ตอ่ปี (ท่ีมา: www.thaibma.or.th)    

Rm  =  อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2518 – 
วนัท่ี 21 มิถนุายน 2555) เทา่กบัร้อยละ 17.48 ตอ่ปี   

Beta  =  อตัราส่วนความเส่ียงของการลงทุนในบริษัท เม่ือเทียบกับความเส่ียงของตลาดโดยรวม
อ้างอิงจากค่าเฉล่ีย Beta ของ SPCG ย้อนหลงั 1 ปี เพ่ือให้ได้ค่า Beta ท่ีสะท้อนภาพ
ความเส่ียงสมัพนัธ์ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสดุ ซึง่เทา่กบั 0.59 (ท่ีมา: ค านวณโดย
ใช้ข้อมลูจาก SETSMART จนถงึวนัท่ี 21 มิถนุายน 2555) 

จากสมมตฐิานอตัราส่วนลดข้างต้น สามารถค านวณคา่ WACC ได้ดงันี:้ 

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

ปี อัตราภาษีเงนิได้นิตบุิคคล WACC 

ปีท่ี 1 - 8 0% 6.49% 
ปีท่ี 9 - 13 15% 5.97% 
ปีท่ี 14 - 30 30% 5.45% 

ทัง้นีท่ี้ปรึกษำทำงกำรเงินมิได้พิจารณาปรับเพิ่มอตัราส่วนลดดงักล่าวจากผลกระทบของสภาพคล่องทางการตลาด (Discount 
for lack of marketability) เน่ืองจากถือว่าโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 6 แห่งมีสภาพคล่องทางการตลาดผ่านทางบริษัทแม่หรือ 
SPCG ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) 
โครงการท่ี 21 - 26 ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 - 30 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า - 33.30 34.13 34.97 35.84 1,325.02 
รายได้จาก Adder - 86.47 86.04 85.60 85.17 501.96 
รายได้จากการขาย CERs - 0.65 0.65 0.65 0.64 2.53 

รายได้รวม - 120.42 120.81 121.22 121.66 1,829.51 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย - (37.45) (37.29) (37.52) (37.75) (1,028.82) 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี - 82.97 83.52 83.71 83.91 800.69 
หกั  ภาษีเงินได้ - - - - - (110.79) 
บวก คา่เสื่อมราคา - 20.53 20.53 20.53 20.53 492.87 

คา่ใช้จ่ายลงทนุ (630.00) - - - - - 
เงินทนุหมนุเวียน 60.00 (63.15) (0.17) (0.11) (0.11) (4.08) 
กระแสเงินสดของกิจการ (570.00) 40.35 103.89 104.13 104.33 1,178.69 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด 306.34      

หมายเหต:ุ  *ตารางแสดงประมาณการกระแสเงินสดของโรงไฟฟ้าแตล่ะแหง่ 

จากสมมตฐิานข้างต้น ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้ประเมินความสมเหตสุมผลของมลูคา่การลงทนุในโครงการ โดยสรุปได้ดงันี ้  

วิธีประเมิน วิธีการค านวณ โครงการที่ 21 – 26  
(แสดงมูลค่าแต่ละโครงการ) 

1. มลูคา่ปัจจบุนัเงินสด   
(Net Present Value) 

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

   

            + ……. + CFn/(1+WACC) n 

306.34 ล้านบาท 

2. อตัราผลตอบแทนภายใน  
(Internal Rate of Return) 

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

12.59% 

3. ระยะเวลาคนืทนุ 
(Payback Period) 

PB  =   จ านวนงวดก่อนคืนทนุ + (กระแสเงินสดสว่นที่ยงั
ไมไ่ด้คืนทนุ / กระแสเงินสดที่เกิดขึน้ในปีที่คืนทนุ) 

6.08 ปี 

จำกกำรประเมินผลตอบแทนจำกกำรลงทนุตำมตำรำงข้ำงต้น ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำโครงกำรลงทนุในโรงไฟฟ้ำ
แห่งท่ี 21 - 26 นัน้มีควำมเป็นไปได้ภำยใต้สมมติฐำนท่ีระบุไว้แล้วข้ำงต้น โดยกำรลงทนุจะสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ ลงทุน (มูลค่ำ
ปัจจบุนัเงินสด หรือ NPV จำกกำรลงทนุเป็นบวก) ส ำหรับโครงกำรหนองคำย 1 อุดรธำนี 1 ขอนแก่น 7 บุรีรัมย์ 3 นครพนม 2 และ
ขอนแก่น 6 ซึง่มีมลูค่ำเงินลงทนุโครงกำรละประมำณ 630 ล้ำนบำท จะมี NPV โครงกำรละ 306.34 ล้ำนบำท คิดเป็น NPV รวม
จำกกำรลงทนุในโครงกำรท่ี 21 - 26 เป็นจ ำนวนทัง้หมด 1,838.03 ล้ำนบำท 
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นอกจำกนีก้ำรลงทนุในโรงไฟฟ้ำทัง้ 6 แหง่ดงักล่ำวจะให้ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ (IRR) ท่ีร้อยละ 12.59 ซึง่อยู่ในระดบัท่ีสูง
กวำ่ต้นทนุทำงกำรเงินของโครงกำร (WACC) หรือสงูกวำ่ร้อยละ 6.49 โดยมีระยะเวลำในกำรคืนทนุประมำณ 6.08 ปี 

3.2 การประเมินผลตอบแทนของการเข้าท ารายการที่จะมีต่อ SPCG ในฐานะผู้ถือหุ้นของโครงการลงทุน 

SPCG จะเข้าถือหุ้นใน SPNK1, SPUD1, SPKK7, SPBR3, SPNP2 และ SPKK6 ผ่านทาง SPC ซึง่เป็นบริษัทย่อย คิดเป็น
มลูค่าเงินลงทนุรวม 945,000,000 บาท โดยจะเข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วในบริษัทย่อยทัง้ 6 
แหง่ดงักล่าว ซึง่ SPCG จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุดงักล่าวในรูปของเงินปันผลจ่ายท่ีจะได้รับจากโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งผ่าน
ทาง SPC  

โดยการอ้างอิงจากสมมติฐานประมาณการทางการเงินข้างต้นทัง้หมด ท่ีปรึกษาทางการเงินได้ท าการประเมินผลตอบแทนท่ี 
SPCG จะได้รับจากการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 21 - 26 ในรูปของกระแสเงินสดจากเงินปันผลรับ และประเมินความ
สมเหตสุมผลของการลงทนุโดยประเมินมลูคา่ปัจจุบนัของเงินปันผลดงักล่าว หกัลบกบัมลูค่าเงินลงทนุเร่ิมต้นของ SPCG ในแต่ละ
โครงการ โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) จากต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ีย (WACC) ของ SPCG เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ผลตอบแทนของการลงทนุจากต้นทนุจริงในปัจจบุนัของบริษัท 

อนึง่ ประมาณการเงินปันผลจ่ายข้างต้นจัดท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินผลตอบแทนของการเข้าท ารายการท่ีจะมีผล
ตอ่ SPCG จากการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าในครัง้นี ้ภายใต้ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปกติใน
ปัจจุบนั โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ รวมทัง้สถานการณ์ของ
บริษัทมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจากสมมติฐานดงักล่าวข้างต้น ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีประเมินได้ตามวิธีนีจ้ะ
เปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกนั และการประเมินดงักล่าวไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ดงักล่าวข้างต้น และมิได้
เป็นข้อผกูมดัวา่ SPCG SPC หรือกลุ่มบริษัทย่อยอ่ืนๆ จะมีการจ่ายเงินปันผลตามที่ประมาณการ  

ทัง้นี ้สมมตฐิานเพิ่มเตมิท่ีใช้ในการประเมินผลตอบแทนของ SPCG มีดงัตอ่ไปนี ้

สมมตฐิานการจ่ายเงนิปันผล 

ก าหนดให้กลุ่มบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนเงินท่ี
สามารถจ่ายได้ ภายหลังจากการส ารองตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินสดส า รอง รวมถึง
หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ในสญัญากู้ ยืมเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในแตล่ะปี 

ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว โรงไฟฟ้าจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขหลกัของสญัญากู้ ยืมเงิน (อ้างอิงจากสญัญากู้ ยืม
เงินของโครงการท่ี 10 - 16) ดงันี ้

 DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกวา่ 1.2 เทา่ 
โดยท่ี DSCR = รายรับก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย / เงินต้น ดอกเบีย้จ่าย และภาระทางการเงิน
อ่ืนๆท่ีต้องช าระตอ่ผู้ ให้กู้ ยืม 

 มีการกนัเงินสดส ารองส าหรับการช าระเงินต้นและดอกเบีย้จ่ายส าหรับเงินกู้ ยืมระยะยาวไม่น้อยกว่า 2 ไตรมาส ซึง่จาก
การค านวณจากการกู้ ยืมเงินระยะยาวเต็มวงเงิน โรงไฟฟ้าต้องมีการกันเงินสดส ารองเพ่ือการนีเ้ป็นจ านวนเงินสูงสุด
ประมาณ 35 ล้านบาท ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินก าหนดให้เงินสดจ านวนดังกล่าวถูกกันส ารองไว้จนกระทั่งสิน้สุด
ระยะเวลาในการช าระหนีเ้งินกู้ ยืม และหลงัจากนัน้ให้โรงไฟฟ้ามีการคงเงินสดส ารองขัน้ต ่าจ านวน 1 ล้านบาทไว้เพ่ือเป็น
เงินทนุหมนุเวียนส ารองตามปกติ 
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 สมมตฐิาน Terminal Value 

ท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาใช้มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ท่ีเกิดขึน้ ณ สิน้ปีท่ี 30 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการด าเนิน
โครงการในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของค่า Terminal Value โดยสินทรัพย์ท่ีเหลืออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดท่ีคงเหลือจากการ
จ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี รวมกบัมลูคา่ท่ีดนิท่ีมิได้มีการตดัคา่เส่ือมราคา 

สมมตฐิานอัตราส่วนลด 

อตัราส่วนลดท่ีใช้ในการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากเงินปันผลท่ีคาดว่า SPCG จะได้รับจากบริษัทย่อยทัง้ 6 
แห่งในอนาคต ค านวณจากต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: “WACC”) ของ 
SPCG จากงบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 โดยค านึงถึงผลกระทบของโครงสร้างทางการเงินอ่ืนๆ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เงินกู้ ยืมที่จะเพิ่มขึน้จากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ที่ 21 - 26 

(2) เงินกู้ ยืมในส่วนท่ียงัมิได้เบกิใช้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ของโรงไฟฟ้าแหง่อ่ืนๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าโครงการท่ี 7 -20 

โดยมีรายละเอียดการปรับผลกระทบของโครงสร้างทางการเงินดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย: ล้านบาท หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
ฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2555 3,059.56 1,802.28 
เงินกู้ยืมในโครงการที่ 21 - 26 2,835.00 - 
เงินกู้ยืมเพ่ิมเติมส าหรับโครงการที่ 7 - 20 6,066.82* - 

หลังการปรับปรุง 11,960.64 1,802.28 

หมายเหต:ุ *เงินกู้ ยืมระยะยาวโดยรวมส าหรับโครงการท่ี 7 – 20 ในสว่นท่ียงัมิได้เบิกใช้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

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

  โดยท่ี 
D = หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และค านึงถึง

ผลกระทบของการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินตามตารางข้างต้น 
 =  11,960.64 ล้านบาท 
E = ส่วนของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และค านึงถึงผลกระทบ

ของการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินตามตารางข้างต้น 
 = 1,802.28 ล้านบาท 
D/V  =  หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ / (หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ + ส่วนของผู้ ถือหุ้น) 
 = 86.90%   
E/V  =  ส่วนของผู้ ถือหุ้น / (ท่ีมีภาระดอกเบีย้ + ส่วนของผู้ ถือหุ้น) 

= 13.10% 
t  =  อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลร้อยละ 0 

หมายเหตุ: รายได้จากการเงินปันผลจ่ายดงักล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (10) จึงไม่มีผลกระทบในเร่ืองต้นทุนของหนีส้ินหลงัหกัภาษี หรือต้นทุนของ
ดอกเบีย้จ่ายท่ีจะลดลงจากการประหยัดภาษีตามหลกัการค านวณต้นทนุทางการเงินถัวเฉลี่ย ดงันัน้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินจึงก าหนดให้อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลในการค านวณผลตอบแทนของ SPCG ท่ีจะ
ได้รับจากเงินปันผลรับอยู่ท่ีร้อยละ 0  
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Kd  =  ต้นทนุของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ Kd ท่ีใช้ในการค านวณอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้
เฉล่ียของ SPCG โดยเงินกู้ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
ซึง่เทา่กบัร้อยละ 4.68 

Ke  =  ต้นทนุของส่วนของผู้ ถือหุ้น ค านวณได้จาก Rf + Beta * (Rm - Rf) 
 = 12.09% 

  โดยท่ี   
Rf  =  อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทย

อายุคงเหลือสูงสุด 30 ปี ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2555 ตามสมมติฐานว่าบริษัทจะยังคง
ด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง ซึง่เทา่กบัร้อยละ 4.34 ตอ่ปี (ท่ีมา: www.thaibma.or.th)    

Rm  =  อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2518 – 
วนัท่ี 21 มิถนุายน 2555) เทา่กบัร้อยละ 17.48 ตอ่ปี   

Beta  =  อตัราส่วนความเส่ียงของการลงทุนในบริษัท เม่ือเทียบกับความเส่ียงของตลาดโดยรวม
อ้างอิงจากค่าเฉล่ีย Beta ของ SPCG ย้อนหลงั 1 ปี เพ่ือให้ได้ค่า Beta ท่ีสะท้อนภาพ
ความเส่ียงสมัพนัธ์ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสดุ ซึง่เทา่กบั 0.59 (ท่ีมา: ค านวณโดย
ใช้ข้อมลูจาก SETSMART จนถงึวนัท่ี 21 มิถนุายน 2555) 

ทัง้นี ้จากสมมตฐิานอตัราส่วนลดข้างต้น สามารถค านวณคา่ WACC ได้ดงันี:้ 

WACC = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke =  5.65% 

ท่ีปรึกษาทางการเงินท าการประมาณการเงินปันผลจ่ายในแต่ละปี และค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของเงินปันผลดงักล่าวโดยใช้
อตัราต้นทนุทางการเงินเฉล่ียของบริษัท (WACC) เป็นอตัราส่วนลด ดงันี ้(หน่วย: ล้านบาท) 

โครงการท่ี 21 - 26 ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 - 30 
DSCR (เทา่) n/a 2.34 1.67 1.66 1.65 ไม่ต ่ากว่า 1.20 
เงินปันผลจ่ายของโครงการ - 21.03 41.50 41.17 40.89 922.37 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดจากเงินปันผลจ่าย SPC/SPCG 508.51      

เงินลงทนุเร่ิมต้นของ SPC/SPCG  (157.50)      
มลูคา่ปัจจบุนัเงินสดหลงัหกัมลูคา่เงินลงทนุ 351.01      

หมายเหต:ุ  *ตารางแสดงประมาณการกระแสเงินสดจากเงินปันผลจ่ายของโรงไฟฟ้าแตล่ะแหง่ 

จำกตำรำงข้ำงต้นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเหน็วำ่กำรลงทนุของ SPCG ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 ในสดัส่วนร้อย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนมีควำมสมเหตสุมผล โดยกำรลงทนุโครงกำรหนองคำย 1 อุดรธำนี 1 ขอนแก่น 7 บุรีรัมย์ 3 นครพนม 2 
และขอนแก่น 6 จะท ำให้ SPCG ได้รับเงินปันผลตลอดอำยโุครงกำรเป็นจ ำนวน 1,066.96  ล้ำนบำทต่อโครงกำร หรือคิดเป็นมลูค่ำ
ปัจจบุนัเงินสดภำยหลงัจำกหกัด้วยเงินลงทนุเร่ิมต้นเทำ่กบั 351.01 ล้ำนบำทตอ่โครงกำร  

อนึง่ ผู้ ถือหุ้นควรทรำบวำ่เงินปันผลท่ีกล่ำวถึงในข้ำงต้น เป็นเงินปันผลท่ีคำดว่ำบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำจะ
จ่ำยให้แก่ SPC โดยท่ี SPCG จะรับรู้รำยได้จำกเงินปันผลดงักล่ำวก็ต่อเม่ือ SPC จ่ำยเงินปันผลมำให้แก่ SPCG ซึง่ปัจจุบนั SPC 
อำจจ่ำยเงินปันผลต่อ SPCG ได้น้อยกว่ำท่ีประมำณกำรไว้ เน่ืองจำกยังคงต้องกำรเงินทนุในกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำให้ครบ 34 แห่ง
ภำยในปี 2556 ตำมแผนท่ีวำงไว้ อย่ำงไรก็ตำม ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่ง ท่ี 21 - 26 มี
ควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินโครงกำรและสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มีควำมสมเหตสุมผลในแง่ผลตอบแทนท่ี SPCG และ
ผู้ ถือหุ้นจะได้รับในระยะยำว 
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4. สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิ 

กำรท ำรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ในครัง้นี ้เป็นลงทนุในโครงกำรตอ่เน่ืองของแผนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ของ
บริษัท โดยท่ีโครงกำรหนองคำย 1 อดุรธำนี 1 ขอนแก่น 7 บรีุรัมย์ 3 นครพนม 2 และขอนแก่น 6 เป็นโครงกำรล ำดบัท่ี 21 - 26 จำก
แผนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำทัง้หมด 34 แห่งซึง่จะด ำเนินงำนภำยใต้บริษัทย่อยของ SPC โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น ำใน
ธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศไทย บริษัทประสงค์จะท ำกำรลงทนุผ่ำน SPC เพ่ือพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่ง
ท่ี 21 - 26 ข้ำงต้น โดยมีมลูคำ่เงินลงทนุโครงกำรละประมำณ 630.00 ล้ำนบำท คดิเป็นเงินลงทนุในโครงกำรทัง้สิน้ไม่เกิน 3,780.00 
ล้ำนบำท โดยบริษัทจะลงทนุผ่ำนบริษัทย่อยซึง่ด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว ได้แก่ SPNK1, SPUD1, SPKK7, SPBR3, SPNP2 และ 
SPKK6 ตำมล ำดบั ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง โดยมีมลูค่ำเงินลงทนุในบริษัท
ย่อยแหง่ละประมำณ 157.50 ล้ำนบำท คดิเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยทัง้หมดไม่เกิน 945.00 ล้ำนบำท 

ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตสุมผลของรำคำและเง่ือนไขในกำรท ำรำยกำร ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท ำกำรประเมินผลตอบแทน
จำกกำรลงทนุโดยใช้ประมำณกำรเง่ือนไขทำงกำรเงินเทียบเคียงกบัโครงกำรท่ี 10 - 16 ซึง่เป็นโครงกำรท่ีพฒันำล่ำสุด และตัง้อยู่บน
หลกัควำมระมดัระวงั เช่น กำรประมำณกำรพลงังำนไฟฟ้ำท่ีคำดว่ำผลิตได้จำกโรงไฟฟ้ำทัง้ 6 แห่งเปรียบเทียบกบัปริมำณพลงังำน
ไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จริงของโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กำรพิจำรณำกำรปรับเพิ่มขึน้ของค่ำไฟฟ้ำให้ลดลงจำกค่ำเฉล่ียท่ี
เกิดขึน้ในอดีต เป็นต้น โดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท ำกำรประเมินผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใน 2 ประเดน็ ได้แก่  

(1) กำรประเมินผลตอบแทนของโครงกำรเพ่ือพิจำรณำควำมคุ้มทนุของโครงกำรในภำพรวม โดยกำรค ำนวณมลูค่ำปัจจุบนั
เงินสด (NPV) อตัรำผลตอบแทนโครงกำร (IRR) และระยะเวลำคืนทนุ พบว่ำกำรด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งท่ี 21 - 26 
ดงักล่ำวมีควำมเป็นไปได้เน่ืองจำกมีมลูค่ำปัจจุบนัเงินสด หรือ NPV ของแต่ละโครงกำรเป็นบวกประมำณ 306.34 ล้ำน
บำท มี IRR ท่ีสูงกว่ำต้นทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียของแต่ละโครงกำร โดยมีระยะเวลำคืนทนุของแต่ละโครงกำรอยู่ในช่วง
ประมำณ 6 ปี 

(2) กำรประเมินผลตอบแทนท่ีจะมีตอ่ SPCG ในฐำนะผู้ ถือหุ้นของโครงกำร โดยผลตอบแทนดงักล่ำวจะอยู่ในรูปของเงินปัน
ผลรับจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยของ SPC ภำยหลงัจำกหกัภำระทำงกำรเงินต่ำงๆแล้ว พบว่ำกำรท่ี SPCG 
ลงทนุในโรงไฟฟ้ำโครงกำรท่ี 21 - 26 ผ่ำนทำง SPC มีควำมสมเหตุสมผล โดยมีมลูค่ำปัจจุบนัเงินสดท่ีค ำนวณจำกเงิน
สดรับจำกเงินปันผลหลงัหกัมลูคำ่เงินลงทนุประมำณโครงกำรละ 351.01 ล้ำนบำท  

อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ีท่ีออกรำยงำนฉบบันี ้โครงกำรลงทนุดงักล่ำวยงัมีควำมเส่ียงจำกควำมไม่แน่นอน โดยเฉพำะควำมไม่
แน่นอนในเร่ืองของกำรจัดหำเงินทุน เน่ืองจำกบริษัทก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำท่ีจะออกและเสนอขำยกองทุนโครงสร้ำง
พืน้ฐำน รวมถงึทำงเลือกในกำรจดัหำเงินทนุอ่ืนๆ ซึง่หำกกำรด ำเนินกำรมีควำมล่ำช้ำ อำจส่งผลกระทบต่อเงินทนุท่ีจะน ำมำพฒันำ
โรงไฟฟ้ำ นอกจำกนี ้ยังคงมีควำมไม่แน่นอนอ่ืนๆ เช่น บริษัทก ำลังอยู่ ในระหว่ำงกำรเจรจำเง่ือนไขเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
(Project Finance) ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน และควำมเส่ียงจำกผลกระทบในทำงลบต่อกำรประมำณกำร
ผลตอบแทนท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้และกำรท่ีโรงไฟฟ้ำไม่สำมำรถผลิตพลงังำนไฟฟ้ำได้ตำม ท่ีประมำณ
กำรไว้  

ทัง้นีห้ำกบริษัทสำมำรถควบคมุควำมเส่ียงส ำคญัตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น และจำกประสบกำรณ์ในกำรพฒันำและด ำเนิน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ทัง้ 16 โครงกำรท่ีผ่ำนมำ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้
นอกจำกมีควำมสมเหตสุมผลด้ำนรำคำและเง่ือนไขในกำรท ำรำยกำรแล้ว ยงัเป็นกำรเพิ่มขนำดธุรกิจของบริษัท สร้ำงรำยได้ให้แก่
บริษัทและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว โดยผู้ ถือหุ้นควร
ท ำกำรศึกษำข้อมูลทัง้หมดท่ีปรำกฎในรำยงำนของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินก่อนกำรตดัสินใจว่ำจะพิจำรณำอนุมัติให้บริษัทเข้ำท ำ
รำยกำรดงักล่ำวหรือไม่ ซึง่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั  
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 11 บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็ได้ โดยประกาศ
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้น 

ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแล้วแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกว่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที่ขอเรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนีค้ณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจาก
ผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม สถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ประชุมเป็นอนัระงบั ไป ถ้า
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี 
แตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 30 ในการออกเสยีงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

       (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
       (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
       (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นที่ส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
       (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
       (จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
       (ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 
       (ช) การออกหุ้นเพื่อช าระหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
ข้อ 31 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

มา 
 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
 (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
 (6) กิจการอื่นๆ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

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

--------------------- 

 
เขียนท่ี    

Written at 

วนัที ่           เดอืน           พ.ศ.         

Date Month Year 
 

(1)  ขำ้พเจำ้                                                             สญัชำติ   

      I/We                            Nationality   

อยูบ่ำ้นเลขท่ี                         ถนน                                            ต ำบล/แขวง                                   

Reside at          Road                                                       Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต                                 จงัหวดั                                                  รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                            Province                                                     Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน)  
      being a shareholder of SPCG Public Company Limited  

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

   หุน้สำมญั                               หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                                     เสียง                                                                               
  ordinary share        shares, having the right to vote equal to                votes, 

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

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1)                             อำยุ          ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                    
       age  years, reside at 

ถนน                          ต ำบล/แขวง                         อ ำเภอ/เขต                             

Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  

จงัหวดั                       รหสัไปรษณีย ์                                          หรือ 

Province  Postal Code                                                              , or 

  (2) อำยุ ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี  

       age years, resides at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 

Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อำยุ ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี  

       age years, resides at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

Province  Postal Code   
 

หรือ    นำยเกียรติชยั  พงษพ์ำณิชย ์ ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ  
อำยุ  70 ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี 40/9 ถนนเทศบำลนิมิตรใต ้ประชำนิเวศน์ 1 แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2555 
 or Mr. Kiatichai Pongpanich   Position Chairman of Audit committee and Independent Director  

age 70 years, resides at 40/9 Rama 9 Road, Khwaeng/Khet Huaykwang, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Extraordinary 

General Meeting of the Shareholders No. 1/2012. 
 

 หรือ   นำยวนัชยั หล่อวฒันตระกลู ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ    
อำยุ 56 ปี อยู่บำ้นเลขท่ี 99/80 หมู่บำ้นชวนช่ืนฟลอร่ำวิลล ์ถ.กรุงเทพ-ปทุมธำนี ต.บำงคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธำนี ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2555 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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or   Mr. Wanchai Lawatanatrakul Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 56 years, resides at 99/80 

Mooban Floraville, Bangkok-Payhumthani Road, Tambol Bangkuwat, Amphur Muang, Pathumthani.  The Director has no interest in the proposed Agendas in this 
Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2012. 

 

 หรือ   ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธุ์ ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ    
อำยุ 49 ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี  99/373 ซอยพฤกษชำติ แขวง/เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 

or   Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 49 years, resides at 

99/373 Soi Prueksachart, Khwaeng/Khet Sapansung, Bangkok.  The Director has no interest in the proposed Agendas in this Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 1/2012. 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

คร้ังท่ี 1/2555     ในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2555    เวลำ 10.00 น. 
No. 1/2012      on 30 July 2012      at 10.00 a.m. 

 

ณ หอ้งปำริชำต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม 9 หว้ยขวำง กรุงเทพฯ  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

at Parichart Room, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok or any adjournment at any date, 

time and place thereof. 
 

(4)   ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

 

       วาระที ่1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 

 Agenda No. 1         Re: To consider and acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2012 

 

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 
 

 วาระที ่2  พจิารณารับทราบการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียน เข้าซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนในบริษัทย่อยของตนเอง ส าหรับการด าเนินธุรกิจพฒันาโซล่าฟาร์ม จ านวน 4 โครงการ 
ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์2) จ ากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากัด และ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ากดั 

 Agenda No. 2  Re: To consider and acknowledge the acquisition of assets of the Company in which Solar Power Co., Ltd., a 

subsidiary of the Company in which the Company holds approximately 99.99% of shares, invest in its 

subsidiaries by purchasing capital increase  shares of four of its subsidiaries: namely, Solar Power (Bureeram 

1) Co., Ltd., Solar Power (Bureeram 2) Co., Ltd., Solar Power (Korat 6) and Solar Power (Khon Kaen 2) Co., 

Ltd. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่3              พจิารณารับทราบการจัดตั้งบริษัท เอน็เนเกท (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กับ Enegate Co., Ltd. และ 
Thai Aichi Denki Company Limited 

 Agenda No. 3 Re:  To consider and acknowledge the set up of Energate (Thailand) Co., Ltd., the joint venture company 

between the Company, Enegate Co., Ltd. and Thai Aichi Denki Company Limited 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

         Approve                Disapprove   Abstain  
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      วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารเข้าซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากัด และบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จ ากัด โดยการเข้า
ท ารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 

Agenda No.4  Re: To consider and approve the purchase of ordinary shares of Solar Power Asset Co., Ltd. and Thai Solar 

Future Co., Ltd. which is the transaction of purchase or acceptance of transfer of business of private 

company by the Company pursuant to Section 107 (2) (b) of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as 

amended) 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ (โซล่าฟาร์ม โครงการที ่21-26) โดยรายการดงักล่าวถือเป็น 
 รายการได้มาจ าหน่ายไปภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทีเ่กีย่วข้อง 
        Agenda No. 5       Re: To consider and acknowledge the acquisition of assets of the Company (Solar Farm Project no. 21-26) 

which is the transaction of acquisition of assets under the related Notification of Market Supervisory Board 

and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

  วาระที ่6  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 Agenda No. 6  Re: To consider other matters, if any 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve         Disapprove   Abstain 

 

 

 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำร
ลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

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

shareholder. 
 

(6)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำร
ตำมท่ีเห็นสมควร 
                         In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions 
in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote 

on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ได้
กระท ำเองทุกประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the 

Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
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ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(              ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(               ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
หมำยเหตุ 

Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลำยคนเพื่อ
แยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

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

for splitting votes. 

2.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 

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

Form B. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited 

 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                                                                                                      
In the meeting of the Annual General Meeting of the Shareholders 

คร้ังท่ี 1/2555     ในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2555   เวลำ 10.00 น. 
No. 1/2012      on 30 July 2012     at 10.00 a.m. 

 

ณ หอ้งปำริชำต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม 9 หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 

at Parichart Room, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay 

Kwang, Bangkok 
 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

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

     

 

 วำระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร                            

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

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 

 

 วำระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร                     

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

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 

 

 วำระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร           

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

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 
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 วำระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร           

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

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 

 

 วำระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร                            

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

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการด้วยระบบ 
Barcode ซึง่บริษัทฯ ได้พิมพ์ Barcode ที่บรรจรุายละเอียดเฉพาะของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายไว้บน “แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการ
ประชมุ” (สิง่ที่สง่มาด้วย 7 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้พร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุม) ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านทัง้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการ
ประชุมมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย  
 
ก. หลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น  
ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตก่รณีก่อนเข้าร่วมประชมุ  
 
1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  
1.1 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือสญัชาตติา่งประเทศ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้คือ บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั
ข้าราชการ บตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หนงัสอืเดินทาง หรือบตัรประจ าตวัอยา่งอื่นท่ีแสดงรูปถ่ายซึง่ออกโดยหนว่ยงานของ
รัฐบาล  
1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทยหรือสญัชาติตา่งประเทศ  
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนของผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  จะต้องแสดง
หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท  หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบคุคลหรือ
ส าเนาเอกสารดงักลา่วที่รับรองส าเนาถกูต้องโดยนายทะเบียน (หนงัสอืรับรองมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน) และผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานการมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลและแสดงบตัรประจ าตวัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  
1.1 ด้วย  
 
2. กรณีมอบฉันทะ  
2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา อยูใ่นประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 
2.1.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาทพร้อมขีดฆา่ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
2.1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในข้อ 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย อยูต่า่งประเทศ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 
2.2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาทพร้อมขีดฆา่ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
2.2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในข้อ 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.3 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งประเทศ อยูต่า่งประเทศ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้ 
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2.3.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาทพร้อมขีดฆา่ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
2.3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.3.3 เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องให้สถานทตูหรือสถานกงสลุในประเทศนัน้ หรือโนตารีพบับลคิ หรือบคุคลอื่นท่ีมีอ านาจ
ตามกฎหมายท้องถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ  
2.3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในข้อ 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.4 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้ 
2.4.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ) ซึง่ได้กรอกข้อความ ถกูต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาทพร้อมขีดฆา่ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
2.4.2 หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลท่ีออกโดยนายทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท (หนงัสอื รับรองมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน) ซึง่
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  
2.4.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอ านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.4.4 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดใน 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.5 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศอืน่ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้ 
2.5.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ) ซึง่ได้กรอกข้อความ ถกูต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาทพร้อมขีดฆา่ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
2.5.2 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานการเป็นนิติบคุคล พร้อมหลกัฐานวา่ผู้ใดมี อ านาจลงนามมอบฉนัทะ
พร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.5.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง  
2.5.4 เอกสารตาม 2.5.1 ถึง 2.5.3 จะต้องให้สถานทตูหรือสถานกงสลุไทยในประเทศนัน้ หรือ โนตารีพบับลคิ หรือบคุคลอื่นท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายท้องถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ  
2.5.5 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในข้อ 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.6 การมอบฉนัทะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น ต้องแนบหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้ 
2.6.1 หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
2.6.2 หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  
2.7 กรณีการมอบฉนัทะ โดยเฉพาะจากผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ ผู้ รับมอบฉนัทะควรจะมาลงทะเบียน เมื่อเร่ิมเปิดลงทะเบียน 
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ  
2.8 กรณีผู้ เข้าร่วมประชมุมกีารแก้ไขค าน าหน้าช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกลุ โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วในการ
ลงทะเบียนด้วย  
2.9 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มเีอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้  
 
ข. วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ และจดัท าขึน้ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ 
ดงันี ้ 
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะพิจารณาออกเสยีงได้ตามทีผู่้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควรในที่
ประชมุ  
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- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดมาแล้ววา่จะออกเสยีงในแตล่ะเร่ืองอยา่งไรบ้าง  

- แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 
(1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้
ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ 
ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได้ สว่นผู้ ถือหุ้น นอกจากนัน้จะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้  
(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอยีดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์
จะมอบฉนัทะ หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือตามทีบ่ริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดผู้ รับมอบฉนัทะได้ 3 คน แต ่ผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดียวเท่านัน้ทีจ่ะเป็น
ผู้แทนของผู้ ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้อ านวยความ
สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ  
(4) สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนมายงั ส านกังานเลขานกุารบริษัท ก่อนวนัประชมุ หรือน าไปแสดงแก่เจ้าหน้าที ่ณ จดุตรวจเอกสาร
ก่อนเร่ิมการประชมุในวนัประชมุ  
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือ
หุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้  
อนึง่ ผู้ ถือหุ้นอาจใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบอื่นหรือจดัท าขึน้ตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากแบบมอบฉนัทะ ที่บริษัทฯ ก าหนดได้  
 
ค. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ 1.30 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต ่8.30 น. เป็นต้นไปในวนัจนัทร์
ที ่30 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปาริชาต ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุที่ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ 
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แผนที่สถานที่ประชุม - ห้องปาริชาต ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


