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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”)  

ก าลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์  
และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด  

(บัญชี 2)  

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องส าคัญ ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในพ้ืนที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ก าลังการ 
ผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โครงการฯ”) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่านบริษัท    
เซท เอนเนอยี จ ากัด (“SET Energy”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(“PEA ENCOM”) ซึ่งจัดตั้งโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เพ่ือด าเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานสะอาด 
และพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนให้พ้ืนที่ EEC    
ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้การเข้าลงทุนในโครงการฯ           
จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยการลงทุนในโครงการฯ บริษัทฯ           
อาจพิจารณาจัดหาเงินทุนในรูปแบบเงินกู้สถาบันการเงิน (Project Finance) ที่ SET Energyการออกหุ้นกู้            
และ/หรือ การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทฯ หากจ าเป็น ทั้งนี้ จะมีการเริ่มลงทุน
ในโครงการฯ ต่อเมื่อ SET Energy เข้าท าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM (ซึ่งได้มีการลงนาม
สัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) และบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

2. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้ารับโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) (“การโอนกิจการทั้งหมด”) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
(“Mitsu”) ซึ่งถือหุ้นใน SET Energy จ านวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และเรยีกช าระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนสามัญจ านวนไม่เกิน 81,800,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Mitsu เพ่ือช าระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา           
โดยการเข้ารับโอนกิจการคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังจาก SET Energy 
จะต้องเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM แล้วเสร็จ (ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว          
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 
 

 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 (ส าหรับวาระที่ 2) 
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โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เป็นดังต่อไปนี้ 

• บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จ านวน 400,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00)  

• Mitsu ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จ านวน 400,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00)  

• PEA ENCOM ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จ านวน 200,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00)  

ขั้นตอนการท าธุรกรรมตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้นดังนี้: 

1. การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu 

 

 
2. Mitsu เลิกกิจการ 
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              100  %
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3. โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการท าธุรกรรม และการลงทุนในโครงการฯ 

  

และโครงการฯ มีความเป็นมาดังนี้ 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC             
หรือเขต EEC) เป็นการด าเนินการโดยต่อยอดจากความส าเร็จของโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานอุตสาหกรรม                       
ที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่และจากการด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard: 
ESB) ในปี พ.ศ. 2524 โดยมีแนวทางในการด าเนินการที่ครอบคลุมการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากภาครัฐ                    
และภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักให้มีความทันสมัย และยกระดับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม                      
โดยการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน            
เขต EEC และประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางและประตูเศรษฐกิจสู่พื้นที่ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่มีความส าคัญ 

ตามมติในการประชุมของส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้ระบุแผนปฏิบัติการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก             
(พ.ศ. 2560 – 2565) โดยหนึ่งในแผนส าคัญ คือ แผนแนวทางการพัฒนาเมืองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัย เชื่อมโยงกับการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแหล่งงานในพ้ืนที่    
ให้เกิดสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและยั่งยืน โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองเพ่ือให้การขับเคลื่ อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้ให้ความเห็นชอบ
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญ ทั้งในส่วนของภาครัฐและการร่วมลงทุนของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง         
เชื่อมสามสนามบิน และทางรถไฟรางคู่เชื่อมสามท่าเรือ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน             
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ภาคตะวันออก รองรับผู้โดยสาร 60 ล้านคน/ปี โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ โครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ที่จะเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นแผนงานโครงการส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความพร้อม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคในการรองรับการลงทุนในเขต EEC และเมืองใหม่รอบสนามบิน             
อู่ตะเภา เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่เขต EEC อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเกิดการบูรณาการ                 
ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในเมืองภาคตะวันออกครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ 
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ตามนโยบาย
รัฐบาล ได้มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ต่าง ๆ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งในลักษณะทาง
เศรษฐกิจในหลายรูปแบบเพื่อรองรับส่วนของภาครัฐและการร่วมลงทุนของภาครัฐและเอกชน รวมถึงแนวความคิด
ในการศึกษาและออกแบบโครงการเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะส าหรับประชาชนที่จะเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพออย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขต EEC            
ที่จะเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับแนวโน้มการพัฒนาในบริบทโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals:  SDGs)  ซึ่ ง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม                   
และการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) เพ่ือลดผลกระทบจากการพัฒนาที่ส่งผล          
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรัฐบาลได้น ามาผนวกกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แล้วนั้น ส่งผลให้บริษัท ธนพาวเวอร์กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เห็นโอกาสและริเริ่มออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในพ้ืนที ่EEC ในรูปแบบ Distributed Generation 
ได้มีการเข้ามาชักชวนบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 
ให้เข้ามาร่วมในการศึกษาพัฒนาความเป็นไปได้ของโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด (พลังงาน
แสงอาทิตย์) และพลังงานส ารอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) ร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(“PEA ENCOM”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนิน
ธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ  โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2562                     
ทางบริษัทฯ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และ PEA ENCOM                
เพ่ือร่วมกันศึกษา พัฒนา และลงทุน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในพ้ืนที่เขต EEC 

เมื่อศึกษาโครงการฯ ไปได้ระยะหนึ่ง และเห็นผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ทางบริษัทฯ และผู้ร่วมศึกษา
โครงการฯ ทั้ง 2 บริษัท จึงตกลงก่อตั้งบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด หรือ “SET Energy” ในการร่วมกันศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการฯ ในเขต EEC เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ Thailand 4.0 และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยบริษัทฯ เป็นผู้เริ่มจดทะเบียน
บริษัท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน 2562                       
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คณะผู้บริหาร PEA ENCOM ได้มีมติเห็นชอบให้เข้าร่วม SET Energy ในอัตราร้อยละ 20 และในวันที่ 21 ตุลาคม 
2562 คณะผู้บริหาร กฟภ. ได้มติเห็นชอบตามคณะผู้บริหาร PEA ENCOM ในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ           
โดยได้มีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นร่วมกันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 กพอ. ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2563 โดยมอบหมายให้ 
กฟภ. ศึกษา พัฒนา และลงทุนโครงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขต EEC ระยะแรก ให้เป็นระยะทดลอง            
ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการลงทุนโครงการฯ 23,000 ล้านบาท และในระยะต่อไป มีเป้าหมาย           
เพ่ิมการติดตั้งเพ่ือให้สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าในเขต EEC                     
เป็น 70:30 โดยให้ กฟภ. เป็นหน่วยงานหลักในการรับซื้อและส่งจ าหน่ายในเขต EEC ซึ่งในวันที่ 26 มีนาคม 2563 
PEA ENCOM และ SET Energy ได้จัดท าสัญญาความร่วมมือโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart 
Grid) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในพ้ืนที่  EEC                 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ร่วมกับ กฟภ. และ PEA ENCOM โดย SET Energy 
มีหน้าที่ตามสัญญาดังนี ้

1. จัดหาพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และพลังงานส ารอง (ระบบกักเก็บ
พลังงาน) ให้แก่พ้ืนที่ในโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ          
ภาคตะวันออก 

2. ลงทุนพัฒนาและลงทุนโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยในระยะแรก เป็นระยะ
ทดลองให้มีการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีขนาดไม่น้อยกว่า 500             
เมกะวัตต์ (มูลค่าเงินลงทุนโครงการประมาณ 23,000 ล้านบาท) และในระยะต่อไปจะขยายถึง
ร้อยละ 30 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยให้ กฟภ. เป็นหน่วยงานหลักในการการรับซื้อ 
และส่งจ าหน่ายพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ในพ้ืนที่ EEC ซึ่งจะท าใหเกิดการใชพลังงานสะอาดที่         
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ สอดคลองตามแนวคิดด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
และสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment) โดยการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน
ในพ้ืนที ่EEC 

ต่อมาในการประชุม กพอ. ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมรับทราบข้อสรุป          
ของการประชุมหารือระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ กฟภ. เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 ว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าส าหรับโครงการฯ ถือเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ ซึ่งไม่ได้อยู่
ในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) และโครงการฯ มีลักษณะเป็น
รูปแบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Power Supply: SPS) ในลักษณะการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เอง (Independence 
Power Supply: IPS) ซึ่งมอบหมายให้ PEA ENCOM ผลิตไฟฟ้าส่งให้ กฟภ. รับซื้อและส่งจ าหน่ายในราคาที่สูง
กว่าราคาไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 PEA ENCOM และ SET Energy ได้ร่วมกันจัดท าสัญญา           
ร่วมจัดหาพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์)  และพลังงานส ารอง (ระบบกักเก็บพลังงาน)           
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เพ่ือใช้ในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  โดย PEA ENCOM จะด าเนินการตามขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ กับ SET Energy ในโครงการระยะแรก โดยให้ กฟภ. เป็นหน่วยงานหลักในการ รับซื้อ ส่ง                         
และจ าหน่ายพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และพลังงานส ารอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) ที่ผลิตได้จากพ้ืนที่
เขต EEC เพ่ือรองรับการพัฒนาเมือง ซึ่งจะมีการขยายตัวของจ านวนธุรกิจและจ านวนประชากรในพ้ืนที่ในอนาคต 
และ SET Energy จะลงทุนในโครงการระยะแรกมูลค่าประมาณ 23,000 ล้านบาท และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า               
เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าของ กฟภ. ในลักษณะสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส าหรับการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โดยรูปแบบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแบบกระจายตามพ้ืนที่ 
(Distributed Generation) ในพ้ืนที่เขต EEC โดยใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมของ กฟภ. ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (Maximum Existing Facility) โดยอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการอ้างอิงตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต ขายให้ กฟภ. ตามระดับแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจริง โดยอิงตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เรื่อง 
อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งส าหรับ การไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน 

อีกทั้งในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สกพอ. และ กฟภ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และพลังงานส ารอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) 
เพ่ือใช้ในเขต EEC เพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติ กพอ. ในการพัฒนาลงทุนระบบสาธารณูปโภค                
ด้านระบบไฟฟ้า พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที่เมืองใหม่
น่าอยู่อัจฉริยะในเขต EEC และส่วนขยายในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ PEA ENCOM และ SET Energy ได้ลงนาม
ในสัญญามอบหมายให้จัดหาพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์)  และพลังงานส ารอง                  
(ระบบกักเก็บพลังงาน) เพ่ือใช้ในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพ่ือยืนยันว่า PEA ENCOM               
ตกลงมอบหมาย และ SET Energy ตกลงรับมอบหมาย ในการด าเนินการท าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งให้  กฟภ.           
รับซื้อ และส่งจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าส าหรับใช้ในเมือง ในพ้ืนที่เขต EEC โดยเชื่อมต่อกับระบบของ กฟภ. 

ต่อมาในช่วงเดือนตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ธนพาวเวอร์กรุ๊ป จ ากัด ว่าได้มีการ
ปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัท โดยการจ าหน่ายหุ้นใน Set Energy ให้แก่บริษัท มิตซู พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด  

และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กฟภ. และ PEA ENCOM ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในพ้ืนที่เมืองใหม่ เขต EEC โดย กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (พลังงานสะอาด) ส าหรับใช้ในเมืองใหม่ ในเขต EEC ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า ทั้งหมดที่ตกลงกันไว้                 
ที่ก าลังผลิตติดตั้งรวมของอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ไม่น้อยกว่า 
500,000 กิโลวัตต์ โดยมีก าหนดวันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม            
2569 มีระยะเวลาการบังคับใช้สัญญา 25 ปี และผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขอขยายระยะเวลาสัญญาได้ คราวละ 5 ปี 
ซึ่งต่อมา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 PEA ENCOM และ SET Energy ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในพ้ืนที่เมืองใหม่ เขต EEC โดย PEA ENCOM ตกลงรับซื้อไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (พลังงานสะอาด) ส าหรับใช้ในเมืองใหม่ ในเขต EEC ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า ทั้งหมดที่ตกลงกันไว้                
ที่ก าลังผลิตติดตั้งรวมของอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ไม่น้อยกว่า 
500,000 กิโลวัตต์ โดยมีก าหนดวันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม                   
2569 มีระยะเวลาการบังคับใช้สัญญา 25 ปี และผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขอขยายระยะเวลาสัญญาได้ คราวละ 5 ปี 
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โครงการฯ จะเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ในการผลิตไฟฟ้า                
เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาพ้ืนที่เขต EEC ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society)                
ซึ่งโครงการในระยะแรก เป็นระยะทดลอง มีก าหนดการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า               
500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 และระยะต่อไป จะขยายการติดตั้งให้ครอบคลุมร้อยละ 30 ของความต้องการ             
ใช้ไฟฟ้าของเขต EEC ตามเป้าหมายสัดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลต่อพลังงานหมุนเวียน เท่ากับ 70:30          
ในเขต EEC 
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ตารางแสดงเหตุการณ์ส าคัญในโครงการฯ ที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา เหตุการณ์ 

กรกฎาคม 2562 - บริษัทฯ และผู้ร่วมศึกษา น าเสนอรูปแบบ และแนวคิดของโครงการฯ ให้ สกพอ. 

สิงหาคม 2562 - สกพอ. ส่งหนังสือขอความร่วมมือถึงกระทรวงมหาดไทย และ กฟภ.  
โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กฟภ. ด าเนินการ 

กันยายน 2562 - ก่อตั้งบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด 
- คณะผู้บริหาร PEA ENCOM เห็นชอบการเข้าร่วมทุน 

ตุลาคม 2562 - คณะผู้บริหาร กฟภ. เห็นชอบให้ PEA ENCOM ร่วมทุนกับ SET Energy 

พฤศจิกายน 2562 - เอสพีซีจี PEA ENCOM และธนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 
SET Energy 

ธันวาคม 2562 - เพ่ิมทุน SET Energy 
- กฟภ. และ SET Energy ท า MOU ร่วมกันศึกษา พัฒนา และลงทุนโครงการฯ 

มกราคม 2563 - SET Energy น าส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ 
- กฟภ. น าโครงการเข้าเสนอ สกพอ. 
- คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) เห็นชอบ

หลักการและให้เสนอเข้า กพอ. 
มีนาคม 2563 - กพอ. เห็นชอบตาม กบอ. พิจารณา 

- PEA ENCOM มีหนังสือแจ้ง สกพอ. แจ้งผลการด าเนินการตามมติ กพอ. โดยมี
การศึกษาพัฒนาร่วมกับ บริษัทฯ มีผลการศึกษาเป็นที่น่าพึงพอใจ จึงได้จัดตั้ง SET 
Energy เพ่ือด าเนินการศึกษา พัฒนาโครงการดังกล่าว 

เมษายน 2563 - กฟภ. ขอประชุม สกพอ. ก าหนดเป้าหมาย PDP และอัตราค่าไฟฟ้า 

พฤษภาคม 2563 - PEA ENCOM ออกหนังสือเรื่องข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า และแผนการจัดหา
พลังงานแสงอาทิตย์ ถึง สกพอ. 

- การประชุมหารือก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ในเขต 
EEC ระหว่าง สกพอ. กระทรวงพลังงาน กกพ. และ กฟภ. 

มิถุนายน 2563 - กฟภ. น าเสนอโครงการฯ และเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า เข้า สกพอ. 
- กบอ. รับทราบความก้าวหน้าโครงการฯ ให้ กฟภ. ซึ่งมอบให้ PEA ENCOM เสนอ

โครงการฯ โดยราคาไฟฟ้าที่จะใช้ในเขต EEC ไม่สูงกว่าที่ กฟภ. ขายปกติ 
- กพอ. รับทราบความก้าวหน้าโครงการฯ ตาม กบอ. 
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ช่วงเวลา เหตุการณ์ 

สิงหาคม 2563 - ลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่าง PEA ENCOM และ SET Energy 
- ลงนามใน MOU ระหว่าง สกพอ. และ กฟภ. 
- ลงนามในสัญญามอบหมายให้ผลิตไฟฟ้า ระหว่าง PEA ENCOM และ SET Energy 

ตุลาคม 2563 - บริษัท ธนพาวเวอร์กรุ๊ป จ ากัด ได้มีการปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัท โดยการจ าหน่าย
หุ้นใน Set Energy ให้แก่บริษัท มิตซู พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 - ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง PEA ENCOM และ กฟภ. 
- ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง PEA ENCOM และ SET Energy 

 

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ให้บริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อที่ 2 เข้าข่ายเป็นการซื้อ            
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอน
กิจการทั้งหมดของ Mitsu ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ยังเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์              
ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์           
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป           
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)          
โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 108.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับ
มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่           
30 กันยายน 2563 ซึ่งจัดเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1” ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด            
เข้าลงทุนในโครงการฯ ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ               
เรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติการลงทุนในโครงการฯ และการรับโอน
กิจการทั้งหมดของ Mitsu ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า                 
สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน              
โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าท ารายการข้างต้น และ 
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(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์ของการลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ต่อบริษัทฯ 
ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงประสงค์ท่ีจะเปิดเผยสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 
 

1.1  วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

การรับโอนกิจการทั้งหมด 

การรับโอนกิจการทั้งหมดและการออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะด าเนินการภายหลัง                 
จากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี 2564 และเนื่องด้วย
ธุรกรรมนี้เป็นธุรกรรมในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมด ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดและการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ Mitsu จะเริ่มขั้นตอนการเลิกกิจการและช าระบัญชีของ Mitsu ต่อไป ซึ่งคาดว่า          
จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยภายหลังการเลิกกิจการและช าระบัญชี ผู้ถือหุ้นของ Mitsu จะได้รับหุ้นของ          
บริษัทฯ ที่จัดสรรให้ Mitsu ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Mitsu  

การลงทุนในโครงการฯ 

บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการตามแผนการลงทุนโครงการฯ ภายในปี 2564 และคาดว่าจะเริ่ม 
การก่อสร้างใน ปี 2564 โดยจะลงทุนตามปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ              
และพ้ืนที่ 5 ต าบลในเขตอ าเภอบางละมุง โดยคาดการณ์ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมด าเนินการเชิ งพาณิชย์
รวมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และจะพิจารณาการลงทุนเพ่ิมก าลังผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะวัตต์ 
ตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการพิจารณาการลงทุน
ก่อสร้างตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าว ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีก าหนดการลงทุนในเบื้องต้นดังนี้ 
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1.2  คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
 

การรับโอนกิจการทั้งหมด  

ผู้โอนกิจการทั้งหมด/ผู้ได้รับการจัดสรร:   บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด  
ผู้รับโอนกิจการทั้งหมด:    บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

Mitsu และบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน Set Energy ร่วมกัน โดยได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น ฝ่ายที่ 1: บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายที่ 2: บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
ฝ่ายที่ 3: บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

วันที่ลงนาม • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (ฉบับแรก) 
• วันที่ 15 ตุลาคม 2563 (ฉบับแก้ไขภายหลังมีการปรับโครงสร้างของ  

บริษัท ธนพาวเวอร์กรุ๊ป จ ากัด และ Mitsu) 
 

  ’63 2564 2565 2566 2567 2568 ’69
         3    3    3    3    3  1

            
                        
                  
        BOI                
                         

                  
               
               
                         
            (COD) 30 MW

         2     3     4     5

80 MW60 MW10 MW150 MW
150 MW

20 MW
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การประชุมผู้ถือหุ้น • องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเซท เอนเนอยี ต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น              
ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมแทน ถือหุ้น
รวมกันได้ถึง 2/3 (สองในสาม) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ           
เซท เอนเนอยี จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

• กิจการดังกล่าวต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า
ร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของจ านวนสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม                       
ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมแทน และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
(ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สินธิหรือข้องบังคับของเซท เอนเนอยี 
(ข) การควบหรือการรวมกิจการหรือการเลิกของเซท เอนเนอยี 
(ค) การเพ่ิมทุน หรือลดทุนของเซท เอนเนอยี 
(ง) การจ าหน่วยจ่ายโอนทรัพย์สินของเซท เอนเนอยี ที่มีมูลค่าเกินกว่า 

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 
คณะกรรมการ คณะกรรมการของเซท เอนเนอยี จะประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมดจ านวน 9            

(เก้า) คน โดยผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ 1 มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจ านวน 4 (สี่) คน ผู้ถือหุ้น            
ฝ่ายที่ 2 มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจ านวน 3 (สาม) คน ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ 3 มีสิทธิเสนอชื่อ
กรรมการจ านวน 2 (สอง) คน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้                
หรือมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการของเซท เอนเนอยี จ านวนกรรมการ                   
ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มมีสิทธิเสนอชื่อ จะต้องเปลี่ยนแปลง ตามที่คู่สัญญาจะตกลง
ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งองค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ             
เซท เอนเนอยี ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการของผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ 3 เข้าร่วมในการประชุม เว้นแต่ 
กรรมการของผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ 3 ไม่ประสงค์เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการ 

(ก) กิจการของ เซท เอนเนอยี ดังกล่าวต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า )             
จากกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ซึ่งต้องประกอบด้วย
กรรมการฝ่ายที่ 3 อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน 

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของเซท เอนเนอยี 
(ค) การควบรวมกิจการ การยกเลิกของ หรือจัดตั้งบริษัทย่อยของเซท เอนเนอยี 
(ง) การเพ่ิมทุน หรือลดทุนจดทะเบียนของเซท เอนเนอยี 
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(จ) การขยาย หรือลุงทุนกิจการอ่ืน ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 500 ล้านบาท          
(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

(ฉ) การเพ่ิมขอบเขตธุรกิจของเซท เอนเนอยี 
(ช) การเข้าท าการแก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดๆ นอกเหนือจากที่ก าหนด        

ในแผนธุรกิจของ เซท เอนเนอยี ในวงเงินเกินกว่า 100,000,000 บาท      
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 

(ซ) การกู้ยืมเงิน หรือการให้สินเชื่อของเซท เอนเนอยี รวมถึงการเข้าค้ าประกัน 
นอกเหนือจากที่ก าหนดในแผนธุรกิจของเซท เอนเนอยี ในวงเงินเกินกว่า 
100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 

(ฌ) การก าหนดแผนธุรกิจ รายงานประจ าปี และงบประมาณของเซท เอนเนอยี 
(ญ) การแต่งตั้งหรือถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
(ฎ) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการบริหารงานของเซท เอนเนอยี 
(ฏ) การเสนอจ่ายเงินปันผล 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง โดยคะแนนเสียงข้างมากเป็นประธาน
กรรมการ และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผู้ถือหุ้นของเซท เอนเนอยี ทุกคราวที่ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุม 
ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงเพ่ิมอีก 1 (หนึ่ง) เสียง เป็นการชี้ขาดในการ
ลงมติออกเสียงในทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันเซท เอนเนอยี ประกอบด้วย นางวันดี              
กุญชรยาคง ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือกรรมการอ่ืน ๆ                 
ที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น ฝ่ายที่ 1 กรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น ฝ่ายที่ 2 กรรมการ             
ที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น ฝ่ายที่ 3 กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

การโอนหุ้น การโอนหุ้นหรือการจ าน าหรือการก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ ในหุ้นของเซท เอนเนอยี 
จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของเซท เอนเนอยี ซึ่งการให้
ความยินยอมเช่นว่านั้นจะต้องไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือท าให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
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การโอนหุ้น (ต่อ) การโอนหุ้นจะต้องกระท าการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
(ก) ในกรณีที่คู่สัญญาใดประสงค์จะโอนหรือขายหุ้นของเซท เอนเนอยี (“ผู้ถือหุ้น

ที่ขายหุ้น”) ไม่ว่าจ านวนใดๆ หรือที่ตนถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก  
ให้ผู้ถือหุ้นที่จะขายหุ้นท าค าเสนอเป็นหนังสือเพ่ือเสนอขายหุ้นนั้น (“หุ้นที่
เสนอขาย”) แก่ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน (“ผู้ถือหุ้นที่ได้รับข้อเสนอ”) โดยระบุราคา
ขายตลอดจนเงื่อนไขข้อก าหนดของหุ้นที่เสนอขาย (“หนังสือเสนอขาย”) 

(ข) หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับข้อเสนอประสงค์จะซื้อหุ้นที่ เสนอขายตามหนังสือ               
เสนอขาย และได้รับค าตอบรับเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นที่จะขายหุ้นแล้ว 
จะต้องด าเนินการซื้อหุ้นที่ เสนอขายให้เสร็จสิ้นลงภายในก าหนด 30 
(สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับข้อเสนอได้รับหนังสือเสนอขาย 

การมีผลผูกพัน 
ของสัญญา และการ
สิ้นสุดของสัญญา 

สัญญานี้ให้มีผลผูกพันตามกฎหมายนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามร่วมกัน และ              
ให้สิ้นผลผูกพันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงเลิกสัญญากันเป็นหนังสือ 
(ข) ในกรณีมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 9.2 วรรคสาม 
(ค) เมื่อโครงการตามสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุประการใด                 

หรือมีตามข้อ 9.2 วรรคสอง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
(ง) สิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย 
(จ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ 3 มีความจ าเป็นต้องบอกเลิกสัญญาตามนโยบาย  

ของรัฐบาล คู่สัญญาฝ่ายที่เหลือไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ถือหุ้น
ฝ่ายที่ 3 ได้ 

 
ทั้งนี้ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะมีการแก้ไข โดยคาดว่าจะมีการแก้ไขผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ 2 (อยู่ในระหว่าง

การหารือของคู่สัญญา) และคู่สัญญาทุกฝ่ายเข้าใจว่าผลจากการโอนหุ้น และการแก้ไขสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น            
มีผลให้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดใดๆ ในส่วนของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น             
สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ อนึ่ง ความรับผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าท าสัญญาฉบับนี้ บริษัท มิตซู เพาเวอร์ 
กรุ๊ป จ ากัด ยังคงต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นเดิมอีกฝ่ายหนึ่งต่อไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคู่สัญญาทุกฝ่าย                 
จะแจ้งให้บริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อไป 
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ทั้งนี้ Mitsu และผู้ถือหุ้นของ Mitsu ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

การลงทุนในโครงการฯ 

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะว่าจ้างบุคคลต่าง ๆ ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญท าการออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียด จัดซื้อ ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องจักรต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ ตามข้ันตอนและระเบียบของบริษัทฯ 

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ              
หรือ Mitsu อย่างไรก็ดี ในระหว่างการด าเนินโครงการฯ หากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน             
ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)                     
(รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยเคร่งครัด 

1.3  ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการและขนาดรายการ 
 

1.3.1  ลักษณะโดยทั่วไปของการรับโอนกิจการทั้งหมด 

บริษัทฯ จะด าเนินการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ง Mitsu ถือหุ้นใน SET Energy ร้อยละ 40 
โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดมีมูลค่ารายการทั้งสิ้น 1,799,600,000 บาท โดยภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด
ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะด าเนินการออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Mitsu เพ่ือช าระ
มูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา และภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดและการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ Mitsu จะเริ่มขั้นตอนการเลิกกิจการและช าระบัญชีของ Mitsu ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2564 โดยภายหลังการเลิกกิจการและช าระบัญชี ผู้ถือหุ้นของ Mitsu จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ            
ที่จัดสรรให้ Mitsu ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Mitsu โดยในการรับโอนกิจการทั้งหมดมีสรุปร่างสัญญาโอนกิจการ 
ดังนี้ 

 

 



 
 

57 
 

ร่างสัญญาโอนกิจการ 

ผู้โอน บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้รับโอน บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
ค่าตอบแทนการโอน
กิจการทั้งหมด 

• ผู้โอนตกลงโอนกิจการทั้งหมดที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,799,600,000 บาท (อนึ่ง ราคา
ซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันที่มีการท าการโอนกิจการ
ทั้งหมดให้แก่กันและวันเลิกกิจการ) เพ่ือตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด  

• ผู้รับโอนตกลงที่จะจัดให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทผู้รับโอนด้วยการ           
ออกหุ้นสามัญใหม่เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้ เต็มค่าแล้วไม่เกิน 81,800,000 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 22.00 บาท เป็นการตอบแทนให้แก่ผู้โอน เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของผู้โอน ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในผู้รับโอน 

เงื่อนไขบังคับก่อน • ผู้รับโอนต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้รับโอนเพ่ือให้มีมติพิเศษตามกฎหมาย
อนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทไม่เกิน 1,799,600,000 บาท โดยออกหุ้น
สามัญใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือเสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มด้วยอย่างอ่ืนแทนเงินสด                
ไม่เกิน 81 ,800,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 22.00 บาท โดยให้บริษัทผู้โอน           
เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้โอน 

• ผู้รับโอนต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สินธิและข้อบังคับของบริษัท
ของผู้รับโอนให้สอดคล้องกับการออกหุ้นเพ่ิมทุนข้างต้น โดยให้น าความไปยื่นจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย 

สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ Mitsu ที่จะโอนให้แก่บริษัทฯ ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด 
ทั้งนี้สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ Mitsu คาดว่าจะประกอบด้วยหุ้นใน Set Energy จ านวน 400,000 หุ้น   
เพียงอย่างเดียว 

1.3.2  ลักษณะโดยทั่วไปของการลงทุนในโครงการฯ 
 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะลงทุนโครงการฯ ในพ้ืนที่ EEC โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นรวมจ านวน 
ร้อยละ 80 ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MITSU โดยมี PEA ENCOM ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 20 โครงการฯ จะผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ PEA ENCOM 
ทั้งหมด ทั้งนี้  PEA ENCOM จะมีการจ าหน่ายไฟฟ้า ต่อให้กับ กฟภ. ภายใต้อัตราค่าไฟฟ้าและเงื่อนไขที่                
สอดคล้องกัน โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ PEA ENCOM รับซื้อจากโครงการฯ อ้างอิงตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่                  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จ าหน่ายให้ กฟภ. ตามระดับแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจริง                     
และรูปแบบการก่อสร้างของโครงการฯ จะเป็นแบบการกระจายตามพ้ืนที่ (Distributed Generation) ในพ้ืนที่  



 
 

58 
 

เขต EEC เพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการของระบบไฟฟ้าสามารถด าเนินการได้ง่ายขึ้นและสร้างความยืดหยุ่นของ
ระบบไฟฟ้ามากขึ้น โดย ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 Set Energy ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA 
ENCOM โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้ังนี้ 

 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ผู้ซื้อไฟฟ้า บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ผู้ผลิตไฟฟ้า บริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด 
ข้อตกลงซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

• ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) จากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ก าลังการผลิตติดตั้งรวมของอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 
500,000 กิโลวัตต์ โดยก าหนดวันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Scheduled Commercial Power System Installation:  SSPI)  ภาย ใน  31 
ธันวาคม 2569 

• ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงซื้อ และผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ณ จุดรับซื้อ
ไฟฟ้าทั้งหมดที่ตกลงกันไว้  แต่ไม่เกินปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของพ้ืนที่              
เมอืงใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ และพ้ืนที่ 5 ต าบล ในเขตอ าเภอบางละมุง ในเดือนนั้นๆ 

• ถ้าผู้ผลิตไฟฟ้าคาดว่าไม่สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้             
และประสงค์จะขอขยายวัน SSPI ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ
ให้ผู้รับซื้อไฟฟ้าทราบไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนสิ้นสุดวัน SSPI จากเหตุสุดวิสัย         
และ/หรือจากเหตุที่ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ
และพ้ืนที่  5 ต าบล ในเขตอ าเภอบางละมุงรวมไม่ถึง 500 ,000 กิโลวัตต์                  
ตามวัน SSPI ตามท่ีก าหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน  

ระยะเวลาการบังคับ
ใช้สัญญา 

ระยะเวลา 25 ปี นับถัดจากวันลงนามสัญญา ทั้งนี้ หลังจากครบก าหนดระยะเวลา   
25 ปี ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขยายระยะเวลาสัญญาได้คราวละ 5 ปี 

การค านวณการรับ
ซื้อและการช าระเงิน 

ผู้รับซื้อไฟฟ้าจะคิดเงินค่าไฟฟ้าด้วยอัตรารับซื้อที่เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ 
กฟภ. ซื้อจาก กฟผ. ตามระดับแรงดันจริงที่ เชื่อมต่อระหว่างผู้รับซื้อไฟฟ้ากับ               
ผู้ผลิตไฟฟ้า โดยผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงยินยอมให้หักเงินจ านวน 1 สตางค์ทุกหน่วยไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์) ที่ผู้รับไฟฟ้าตกลงรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นรายเดือน และผู้รับซื้อไฟฟ้า             
จะไม่คิดค่าพลังงานในส่วนที่เกินให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า 
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การสิ้นสุดของ
สัญญา 

สัญญาสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้ 
• เมื่อผู้รับซื้อไฟฟ้าได้รับแจ้งบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากผู้ผลิตไฟฟ้า ภายหลัง

จากวัน COD 
• เมื่อผู้รับซื้อไฟฟ้าบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด 

ข้อหนึ่ง 
• กรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ส่งผล

ให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 
ภาระภาษี อากร 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 

ผู้ผลิตไฟฟ้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญานี้
รวมทั้งค่าภาษี อากร แสตมป์ เงินสมทบกองทุนต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) 
ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของผู้รับซื้อไฟฟ้า และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

ทั้งนี้ PEA ENCOM และ กฟภ. ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีเงื่อนไขสอดคล้อง                 
กับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าข้างต้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนโครงการฯ จะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 
(ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง ) ทั้งนี้  Set Energy จะมีการจัดหาเงินกู้ประเภท Project Finance                       
ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E) ที่ 3:1 หรือไม่เกิน 17,250 ล้านบาท และใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้น (Equity)                         
ไม่เกิน 5,750 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นใน Set Energy ที่สัดส่วนร้อยละ 80 ภายหลัง             
การรับโอนกิจการทั้งหมด จะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 4,600 ล้านบาท โดยจะเป็นการทยอยลงทุนตั้งแต่                   
ปี 2564 – 2568 ตามแผนการลงทุนในเบื้องต้นตามรายละเอียดในข้อ 1.1 

 

1.3.3  ประเภทและขนาดรายการ 

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง       
ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมด            
ของ Mitsu ยังเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน         
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป                       
ซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ                       
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
108.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งค านวณ
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจัดเป็น “รายการได้มา                  
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ซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1” ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มี             
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติการ การโอนกิจการทั้งหมด เข้าลงทุนในโครงการฯ ตลอดจน                 
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ 
Mitsu ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติการลงทุนในโครงการฯ และการรับ
โอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าท ารายการข้างต้น 
และ 

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล 
และประโยชน์ของการลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu              
ต่อบริษัทฯ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็น
ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการ มีดังนี้ 

(1) เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 

ขนาดของรายการ = ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วของ SET Energy x สัดส่วน 
ที่ได้มา 

  
NTA ของบริษัทฯ 

 = 100,000,000 บาท x 40% 

  
14,301,475,000 บาท 

 = ร้อยละ 0.28 

(2) เปรียบเทียบตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ 

ไม่น ามาใช้เนื่องจาก Mitsu ยังไม่ได้จัดท างบการเงิน 
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(3) เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ขนาดของรายการ = มูลค่าเงินลงทุนในโครงการฯ + มูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรร
ให้ Mitsu 

  
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  

 = 23,000,000,000 บาท + 1,799,600,000 บาท 

  
22,800,077,000 บาท 

 = ร้อยละ 108.77 

 
(4) เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกเป็นสิ่งตอบแทน 

ขนาดของรายการ = จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีบริษัทฯ ออกเพ่ือช าระเป็น
ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu  

  
จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ  

 = 81,800,000 หุ้น 

  
973,990,000 หุ้น 

 = ร้อยละ 8.40 
 

สรุปการค านวณขนาดรายการ 

เกณฑ์การค านวณ ขนาดรายการ 

เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ร้อยละ 0.28 

เปรียบเทียบตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ ไม่น ามาใช้เนื่องจาก Mitsu  
ยังไม่ได้จัดท างบการเงิน 

เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 108.77 

เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกเป็นสิ่งตอบแทน ร้อยละ 8.40 
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1.4  รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

การรับโอนกิจการทั้งหมด 

สินทรัพย์ที่ได้มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้ สิทธิหน้าที่ 
และภาระผูกพันทั้งหมดที่ Mitsu มีหรือพึงมี ณ วันโอนกิจการเสร็จสิ้นโดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่
บริษัทฯ แล้ว Mitsu จะเลิกกิจการและช าระบัญชีเพ่ือเลิกบริษัท จากการรับโอนกิจการทั้งหมดสินทรัพย์ที่ได้มา
ได้แก่หุ้นสามัญใน SET Energy จ านวน 400,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของการถือหุ้นทั้งหมดใน SET 
Energy  

อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ Mitsu ที่จะโอนให้แก่บริษัทฯ ณ วันที่โอนกิจการ
ทั้งหมด คาดว่าจะประกอบด้วย หุ้นใน Set Energy จ านวน 400,000 หุ้นเพียงอย่างเดียว 

 

การลงทุนในโครงการฯ 

โครงการฯ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมถึง ที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์                  
ซึ่งโดยหลักประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์สถานีย่อย
ไฟฟ้า และการก่อสร้างที่เก่ียวข้อง เพ่ือท าให้สามารถพัฒนาโครงการฯ ได้ตามท่ีก าหนดไว้  

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน ล้านบาท 

ค่าที่ดิน 4,800 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 18,200 

งานโครงสร้าง 2,548 
แผงเซลส์แสงอาทิตย์ 6,734 
เครื่องแปลงไฟฟ้า 1,420 
สายไฟ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และ Transformer 3,858 
งานสาธารณูปโภค 182 
ระบบตรวจสอบและระบบตรวจวัดวิเคราะห์และเก็บข้อมูล 91 
ค่าบริหารจัดการ 710 
อ่ืน ๆ 2,657 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 23,000 
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อ้างอิงจากค านวณจากการประเมินมูลค่าที่ดินและค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงที่ดินจากการส ารวจ
ราคาตลาด และผลการประกวดราคาตามแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุม งานออกแบบทางวิศวกรรม             
ในรายละเอียดการจัดซื้อ การก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ   

1.5  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการช าระเงิน 

การรับโอนกิจการทั้งหมด 

มูลค่าของสิ่งตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu นั้นมีมูลค่าไม่เกิน 1,799,600,000 
บาท โดยค านวณจากมูลค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ที่ออกเพ่ือช าระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ Mitsu จ านวน         
ไม่เกิน 81,800,000 หุ้น โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 22.00 บาท โดยจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว       
เป็นผลจากการเจรจากับผู้ถือหุ้นของ Mitsu  

การลงทุนในโครงการฯ 

โครงการฯ มีมูลค่าไม่เกิน 23,000 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง) โดยการช าระเงิน              
จะเป็นรูปแบบการช าระเงินแบบเงินสด เพ่ือซื้อสินทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ 1.4 ทั้งนี้ 

1.6  มูลค่าของของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

การรับโอนกิจการทั้งหมด 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มามีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 1.5 อ้างอิงมาจาก
การประเมินมูลค่าโดยวิธีรายได้ (Income approach) ของมูลค่าหุ้นสามัญใน SET Energy จ านวน 400,000 หุ้น 
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จะได้มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu โดยการประเมินมูลค่าของ SET Energy 
ดังกล่าวโดยบริษัทฯ ประเมินจากกระแสเงินสดอิสระต่อผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity, FCFE) ในกรณีที่ 
SET Energy มีการด าเนินการพัฒนาโครงการฯ ตามแผนการด าเนินงานในข้อ  1.1. โดยใช้อัตราคิดลดด้วย            
ต้นทุนของทุน (Cost of Equity, Ke) ที่ร้อยละ 8.0 โดยมีสมมุติฐานดังนี้ 
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สมมุติฐานรายได้ของโครงการฯ 

ก าลังผลติตดิตั้ง (Installed Capacity) 500 MW 

ช่ัวโมงแสงอาทิตย์สูงสดุ (Peak sun hours, PSH) 4.0 ช่ัวโมง / วัน  

อัตราการเสื่อมสภาพของแผงโซลา่ห์เซลล์ (%Degradation) ร้อยละ 0.40 

ค่าไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายเฉลี่ยต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) Peak Off-Peak 

ระดับแรงดันไฟฟ้า 11-33 กิโลโวลต ์
สัดส่วนอัตราค่าไฟฟ้า 

4.2243 
60% 

2.3567 
40% 

 

สมมุติฐานค่าใช้จ่ายรวมของโครงการฯ 

EBITDA margin (%)   55.6 – 79.4  
ภาษีเงินได้ (Corporate Income Tax, CIT) ร้อยละ 20 ของก าไรก่อนหักภาษี ทั้งนี้โครงการฯ 

คาดว่าจะไดร้ับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI ในช่วง 13 ปีแรก นับจาก ปี 2564 

• ปี 1 – 8 ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ 100 
• ปี 9 – 13 ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ 50 

 

การลงทุนในโครงการฯ 

มูลค่าของสินทรัพย์โครงการฯ ที่ได้มาคาดว่าจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน                
ตามข้อ 1.5) ข้างต้น อย่างไรก็ดี การบันทึกบัญชีเงินลงทุนโครงการฯ บางประเภทอาจไม่สามารถบันทึกบัญชี                
เป็นเงินลงทุนในโครงการฯ ได้ทั้งจ านวน เช่น ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา หรือค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาติ นอกจากนี้ 
ค่าใช้จ่ายบางประเภทอาจมีการบันทึกเป็นเงินลงทุนส่วนเพ่ิม เช่น ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้น มูลค่า               
ของสินทรัพย์ที่ได้มาตามโครงการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางและหลักการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง  

1.7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การรับโอนกิจการทั้งหมด 

มูลค่าของสิ่งตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu อ้างอิงมาจากการประเมินมูลค่า            
โดยวิธีรายได้ (Income approach) ตามรายละเอียดในข้อ 1.6 
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การลงทุนในโครงการฯ 

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบของโครงการฯ ค านวณจากการประเมินมูลค่าที่ดินและค่าใช้จ่าย               
ในการปรับปรุงที่ดินจากการส ารวจราคาตลาด และผลการประกวดราคาตามแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น                     
ซึ่งครอบคลุม งานออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียด การจัดซื้อ การก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมกับประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนงานประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นกับการลงทุน
โครงการฯ ทั้งนี้ไม่รวมประมาณการดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการโครงการฯ  

1.8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรมการลงทุนโครงการฯ 

การรับโอนกิจการทั้งหมด 

การรับโอนกิจการทั้งหมด มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการฯ เนื่องจากโครงการฯ 
มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าผลตอบแทนของโครงการฯ (Project 
IRR) อยู่ที่ประมาณ 6.6% - 8.8% และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) อยู่ที่ประมาณ 11.8 – 14.1%                 
ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนขั้นต่ าต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ 10%  โดยบริษัทฯ คาดว่าจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการสร้าง
รายได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และก าไรที่สูงขึ้น จากสัดส่วนการถือหุ้นที่สูงขึ้น                 
ช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารพัฒนา เนื่องจากบริษัทฯ จะมีอ านาจในการควบคุม Set Energy เพ่ิมขอบเขต
ความสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการฯ รวมถึงสามารถจัดหาเงินทุนในโครงการฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผลตอบแทนของโครงการฯ (Project IRR) และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของการระดมทุน และเงื่อนไขและข้อก าหนดของเงินกู้ 

การลงทุนในโครงการฯ 

บริษัทฯ จะสามารถรองรับและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“สกพอ.”) ในการเติบโตภายใต้แผนพัฒนาพ้ืนที่  EEC โดยโครงการฯ                         
จะเป็นต้นแบบการใช้พลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาสังคม              
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ ารวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งการจัดหาพลังงานสะอาดในพ้ืนที่  EEC จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ              
โดยโครงการนี้จะเป็นไปตามนโยบายการจัดหาพลังงานสะอาดในระยะแรก ซึ่งคือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยประเมินตามความต้องการพลังไฟฟ้า ของพ้ืนที่ EEC โดยก าหนดการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในระยะทดลอง ก าลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นระยะน าร่อง  
ภายในปี 2569 และในระยะต่อไป จะขยายถึงร้อยละ 30 ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ตามเป้าหมาย
สัดส่วนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า เท่ากับ 70:30                 
ในเขต EEC 
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บริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เ พ่ิมก าลังผลิตไฟฟ้า           
และโอกาสในการรับรู้รายได้และก าไรอย่างมีนัยส าคัญ โดยการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น
สอดคล้องกับประสบการณ์และความช านาญในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ           
ที่มมีาอย่างยาวนาน 

1.9. ผลกระทบอ่ืน ๆ จากการเข้าท าธุรกรรมการลงทุนโครงการฯ 

การรับโอนกิจการทั้งหมด 

เนื่องจากราคาเพ่ิมทุนที่ 22.00 บาทต่อหุ้น ไม่เป็นการเสนอขายที่ราคาต่ า ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบ    
ต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน Share-based payments  

ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดบริษัทฯ จะมีการปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation, 
PPA) เพ่ือบันทึกมูลค่ากิจการที่รับโอนมาในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยมูลค่ารายการนั้นสูงกว่า
มูลค่าทางบัญชีของ Mitsu ดังนั้นท าให้บริษัทฯ อาจมีการบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ            
เช่น มูลค่าของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยจะมีค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในอนาคต 
ซึ่งอาจส่งผลให้ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตามสัดส่วนที่ลดลงนั้นเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับก าไรสุทธิ           
ที่บริษัทฯ จะได้รับเพิ่มขึ้นจากโครงการฯ 

โดยผลกระทบอ่ืน ๆ ข้างต้นเป็นไปตามที่ได้หารือกับผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามผลกระทบ
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี หรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

1.10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการท ารายการ 

การรับโอนกิจการทั้งหมด 

บริษัทฯ จะช าระมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
จ านวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยก าหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ   
ที่ 22.00 บาทต่อหุ้น 

การลงทุนในโครงการฯ 

บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนโครงการฯ จะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 23 ,000 ล้านบาท ภายในปี 2569                 
(ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ทั้งนี้  Set Energy จะมีการจัดหาเงินกู้ประเภท Project Finance                      
ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E) ที่ 3:1 หรือไม่เกิน 17,250 ล้านบาท และใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้น (Equity) ไม่เกิน 
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5,750 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นใน Set Energy ที่สัดส่วนร้อยละ 80 ภายหลังการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด จะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 4,600 ล้านบาทโดยจะเป็นการทยอยลงทุนตั้งแต่ปี 2564 – 2568          
ตามแผนการลงทุนในเบื้องต้นตามรายละเอียดในข้อ 1.1  

นอกจากการจัดหาเงินทุนข้างต้น ในกรณีที่ Set Energy จ าเป็นต้องช าระค่าที่ดินก่อนการพัฒนา
โครงการฯ Set Energy อาจพิจารณาจัดหาเงินกู้ระยะสั้น เพ่ือน ามาช าระค่าที่ดินและจึงจ่ายคืนด้วย Project 
Finance และเงินทุนของผู้ถือหุ้นของ Set Energy ภายหลังเริ่มพัฒนาโครงการฯ และสามารถเบิกเงินกู้ Project 
Finance ได ้

 

ส าหรับเงินลงทุนไม่เกิน 4,600 ล้านบาท บริษัทฯ จะพิจารณาการออกเสนอขายตราสารหนี้                 
เช่น การออกหุ้นกู้ เป็นต้น จ านวนไม่เกิน 5 ,000 ล้านบาท โดยส่วนเกินอาจน าไปบริหารสภาพคล่อง จ่ายคืน
ดอกเบี้ย รวมถึงการจ่ายคืนหุ้นกู้เดิม และอาจพิจารณาใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต                  
หากเพียงพอ ทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็น เช่น ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ทันการเริ่มก่อสร้างโครงการฯ บริษัทฯ                     
อาจพิจารณาการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)   

การเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้น ยังอยู่ในวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยยังมีวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท 

 

       25%                     
       5,750        

       75%          Project Finance 
        17,250        

20% PEA ENCOM
        1,150        

80%        
       4,600        

        23,000        
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หากค านวณจากงบการเงินรวมส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บนสมมติฐาน          
ที่หนี้ เ พ่ิมขึ้น 22,250 ล้านบาท ประกอบด้วย Project Finance ที่ Set Energy จ านวน 17,250 ล้านบาท                
และหุ้นกู้ที่บริษัทฯ จ านวน 5,000 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity Ratio) จะอยู่ที่ 
1.49 เท่า ซึ่งต่ ากว่าข้อก าหนดของหุ้นกู้ปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ 3.00 เท่า 

 

การระดมทุน รายละเอียด 
Set Energy  
เงินกู้ระยะสั้น เบิกในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2564 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องช าระมูลค่า

ที่ดินก่อนที่จะได้รับ Project Finance ซึ่งจะมีการจ่ายคืนในช่วงไตรมาส 1 ของปี 
2564 เมื่อมีการเบิกเงินกู้ Project Finance และการช าระเงินเพ่ิมทุนจากผู้ถือหุ้น
ของ Set Energy 

เงินกู้ (Project Finance) เงินกู้ระยะยาวที่จะใช้ในการลงทุนในโครงการฯ ซึ่ ง เริ่มเบิกเงินกู้ ในช่วง             
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ซึ่งทางบริษัทฯ จะด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน ซึ่งจะแบ่งเป็นเฟส ทั้งหมด 5 เฟส โดยการเบิกเงินกู้จะเป็นการทยอยเบิกไป
ตามความคืบหน้าของการก่อสร้างของโครงการฯ โดยในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
เจรจาเงื่อนไขกับสถาบันทางการเงิน 

เงินทุนจากผู้ถือหุ้น จะมีการเพ่ิมทุนตามเฟสของแผนการลงทุนก่อสร้าง ตามข้อ 1.1 โดยมีการเพ่ิมทุน
ในเบื้องต้น ในแต่ละปีดังนี้ 

- 2564: ไม่เกิน 3,450 ล้านบาท 
- 2565: ไม่เกิน 345 ล้านบาท 
- 2566: ไม่เกิน 690 ล้านบาท 
- 2567: ไม่เกิน 920 ล้านบาท 
- 2568: ไม่เกิน 345 ล้านบาท 

ทั้งนี้ แผนการเพิ่มทุนใน Set Energy อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของเงินกู้ 
Project Finance และจะสอดคล้องกับแผนการลงทุนก่อสร้างที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 1.1 

บริษัทฯ  
หุ้นกู้ ในส่วนที่เกินจากการช าระค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการฯ อาจน าไปบริหาร        

สภาพคล่อง จ่ายคืนดอกเบี้ย รวมถึงการจ่ายคืนหุ้นกู้เดิม 
General Mandate ส าหรับกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น เช่น ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ทันการเริ่มก่อสร้าง

โครงการฯ 
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โดยจากแผนการจัดหาเงินข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ และ Set Energy จะมีเงินทุนเพียงพอ
ส าหรับการพัฒนาโครงการฯ  

1.11. ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563            
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่ระบุไว้ในข้อ 1.8 เนื่องจากจะเป็นโอกาสส าคัญในการขยายธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างรายได้และก าไรในระยะยาว  
จึงมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu และการลงทุนในโครงการฯ  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจัดหาเงินทุนของ Set Energy ในโครงการฯ นั้นเหมาะสม
เนื่องจากการจัดหาเงินกู้ประเภท Project Finance มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ าเมื่อเทียบกับการจัดหาเงินวิธีอ่ืน 
และการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของ เงินกู้ประเภท Project Finance จะมีการตกลงกับสถาบันทางการเงินให้
สอดคล้องกับกระแสเงินสดของโครงการฯ และอัตราส่วนหนี้ต่อทุนที่ 3:1 จะช่วยลดภาระเงินลงทุนโดยบริษัทฯ 
ในฐานะผู้ถือหุ้นของ Set Energy และยังช่วยเพ่ิมผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ อีกด้วยเนื่องจากต้นทุนทางการเงิน
ของ Project Finance ที่คาดว่าจะเป็นนั้นต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการฯ ผลตอบแทนของโครงการฯ 
(Project IRR) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 6.6% - 8.8% นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนในปัจจุบันที่ต่ า                 
ท าให้ภายหลังการลงทุนในโครงการฯ บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to 
Equity Ratio) ต่ ากว่าข้อก าหนดของหุ้นกู้ปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ 3.00 เท่า ได้ และกระแสเงินสดในอนาคตของ
บริษัทฯ นั้นคาดว่าจะเพียงพอต่อการช าระหนี้ที่เพิ่มข้ึนได้ 

1.12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่าง
ไปจากความเห็นของคณะกรรมบริษัทฯ  

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ            
ตามท่ีระบุในข้อ 1.11 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
 

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ Mitsu ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อที่ 1 และข้อที่ 2 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก              
และมีความคล่องตัว โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก         

     



 
 

70 
 

3. คุณสมบัติของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้
ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในพ้ืนที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ก าลังการผลิตติดตั้งรวม                 
ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท                   
มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ            
และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติ
การเข้าลงทุนในโครงการฯ ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก าลังผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500              
เมกะวัตต์  ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่าน SET Energy ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ PEA 
ENCOM ที่จัดตั้งโดย กฟภ. เพ่ือด าเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ             
มีขั้นตอนการด าเนินการประกอบด้วย (1) การเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy จ านวน 400,000 หุ้น             
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.0 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมด จากเดิมที่มีอยู่แล้ว จ านวน 
400,000 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.0 ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy จ านวน 800,000 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนสามัญจ านวนไม่เกิน 
81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ให้แก่ Mitsu เพ่ือช าระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu                     
ที่บริษัทฯ ได้มา โดยการเข้ารับโอนกิจการคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม 2564 (2) การพัฒนาโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ผ่าน SET Energy  

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าท ารายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าท ารายการ วิเคราะห์ความสามารถ               
ในการด าเนินงานโดยพิจารณาข้อมูลในอดีตทั้งจากงบการเงินประจ าปีในอดีต 3 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการประมาณ
การที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร รวมไปถึง ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อดี                 
และข้อเสียของการเข้าท ารายการ ซึ่งการเข้าท ารายการเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้น าในธุรกิจพลังงานโดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติ                       
ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง บริษัทฯ จะไม่มีภาระทางการเงินจากการเข้าท ารายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu 
การเข้าลงทุนโครงการฯ สามารถเสริมสร้างผลการด าเนินงานที่มั่นคงและสม่ าเสมอในอนาคตของบริษัทฯ                  
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์                 
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมี SET Energy ซึ่งเป็นผู้ร่วม
ลงทุนที่มีศักยภาพ ดังนั้น ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการมีความสมเหตุสมผล 
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ส าหรับความสมเหตุสมผลด้านราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า Mitsu และบริษัทฯ 
โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ Mitsu ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วย                
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถ
สะท้อนผลประกอบการในอนาคตที่ภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu และการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ พบว่าอยู่ในช่วง 1,613.2 -  2,028.9 ล้านบาท และ 21.0 – 22.7 บาทต่อหุ้น 
ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเทียบราคาการเข้าท ารายการเท่ากับที่ 1,799.6 ล้านบาท และราคาการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน           
ที่ 22.0 บาทต่อหุ้น พบว่าราคาการเข้าท ารายการอยู่ในช่วงดังกล่าว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
ว่าราคาการเข้าท ารายการมีความเหมาะสม 

โปรดดูรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ              
ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

4. หนี้สินของบริษัทฯ   
4.7. ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุม             

ผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ และมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณา
ออกจ าหน่ายตามท่ีเห็นสมควร 

 ตราสารหนี้ที่ออกจ าหน่ายแล้ว 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 (หุ้นกู้ชุดที่ 5) 

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
ไมม่ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ลักษณะการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,700,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท) 
จ านวนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน 1,700,000 หน่วย (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหน่วย) 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
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วันที่ออกหุ้นกู้ : 16 ธันวาคม 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 16 ธันวาคม 2563 
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.37 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
การช าระคืนเงินต้น : ช าระเงินต้นทั้งจ านวนในวันครบก าหนดไถ่ถอน 
การช าระดอกเบี้ย : ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 16 มิถุนายน         

และวันที่ 16 ธันวาคม โดยเริ่มช าระดอกเบี้ยครั้งแรก        
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอน  
หุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู ้          
และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ 

ผู้แทนซื้อหุ้นกู้และนายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : “A-” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด 

 

2) หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 6 ครบก าหนด         
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (หุ้นกู้ชุดที่ 6) 

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ลักษณะการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
อายุของหุ้นกู้ : 6 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,700,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท) 
จ านวนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน 1,700,000 หน่วย (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหน่วย) 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
วันที่ออกหุ้นกู้ : 16 ธันวาคม 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 16 ธันวาคม 2564 
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.62 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
การช าระคืนเงินต้น : ช าระเงินต้นทั้งจ านวนในวันครบก าหนดไถ่ถอน 
การช าระดอกเบี้ย : ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 16 มิถุนายน                       

และวันที่ 16 ธันวาคม โดยเริ่มช าระดอกเบี้ยครั้งแรก                       
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 
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การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอน             
หุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และ
ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ 

ผู้แทนซื้อหุ้นกู้และนายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : “A-” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด 

 

3) หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 7 ครบก าหนด               
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (หุ้นกู้ชุดที่ 7) 

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน            
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ลักษณะการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
อายุของหุ้นกู้ : 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,250,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท) 
จ านวนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน 1,250,000 หน่วย (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหน่วย) 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
วันที่ออกหุ้นกู้ : 16 ธันวาคม 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 16 ธันวาคม 2565 
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.80 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
การช าระคืนเงินต้น : ช าระเงินต้นทั้งจ านวนในวันครบก าหนดไถ่ถอน 
การช าระดอกเบี้ย : ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 16 มิถุนายน                      

และวันที่ 16 ธันวาคม โดยเริ่มช าระดอกเบี้ยครั้งแรก                     
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอน          
หุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และ
ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ 

ผู้แทนซื้อหุ้นกู้และนายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : “A-” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด 
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4)  หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 8 ครบก าหนด        
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (หุ้นกู้ชุดที่ 8) 

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน    
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ลักษณะการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
อายุของหุ้นกู้ : 8 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาท) 
จ านวนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน 650,000 หน่วย (หกแสนห้าหมื่นหน่วย) 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
วันที่ออกหุ้นกู้ : 16 ธันวาคม 2558 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 16 ธันวาคม 2566 
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.94 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
การช าระคืนเงินต้น : ช าระเงินต้นทั้งจ านวนในวันครบก าหนดไถ่ถอน 
การช าระดอกเบี้ย : ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 16 มิถุนายน                  

และวันที่ 16 ธันวาคม โดยเริ่มช าระดอกเบี้ยครั้งแรก                   
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอน           
หุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และ
ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ 

ผู้แทนซื้อหุ้นกู้และนายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : “A-” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด 

 

4.8. ยอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา และภาระการน าสินทรัพย์เป็นหลักประกัน 

- ไม่มี - 

4.9. ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอ่ืน รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และภาระการน าสินทรัพย์  
เป็นหลักประกัน 

- ไม่มี – 
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4.10. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

- ไม่มี – 

5. ข้อมูลของบริษัทฯ  
 

5.7. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
 

5.7.1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมา
ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and 
Construction: EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา 
และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ ม  (“Operation, Maintenance and 
Monitoring: OM&M”) 
 

(1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)  
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

 

ถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งด าเนินงานภายใต้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (SPC) จ านวน 34 
โครงการ และบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซท จ ากัด (SPA) จ านวน 2 โครงการ รวมจ านวนทั้งสิ้น36 โครงการ 
โดยได้ด าเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือ จ านวน 36 บริษัท เพ่ือลงทุนและพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มที่แปลง
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง (Photovoltaics) ซึ่งในแต่ละบริษัทจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน            
รายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPAs) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) รวมก าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ 260 เมกะวัตต์ ซึ่งได้จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date: COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กลางปี 2557 ที่ผ่านมา โดยทุกโครงการ
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทนของส านักงานนโยบายและแผนพลั งงาน                
กระทรวงพลังงาน จึงส่งผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) จาก กฟภ. ในอัตรา            
8 บาท ต่อ 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 

โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ภายใต้สิทธิประโยชน์สูงสุด กล่าวคือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี  พลังงานสะอาด 
ส่งเสริมการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม บัตรส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทเหล่านี้ได้รับจะท าให้บริษัทเหล่านี้มีสิทธิ
พิเศษต่าง ๆ ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
- ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการมีก าหนด 8 ปี            

นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
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- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี หลังจาก ครบ
ก าหนด 8 ปีที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 

- อนุญาตให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินลงทุน              
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยสามารถเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค านวณ เพ่ือเสียภาษี
เงินได้ส าหรับระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

โครงสร้างธุรกิจโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของ SPC และ SPA มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อโซลาร์ฟาร์ม 

ก าลังการ
ผลิตตาม
สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 
(เมกะวัตต์) 

จังหวัดทีต่ั้ง
โรงไฟฟ้า 

ทุน 
จดทะเบยีน 

การลงทุน
ของ SPC 
และ SPA 

สัญญา 
ลงวันที่ 

COD 

1 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จ ากัด 5.88 นครราชสีมา 320,000,000 85% 15 พ.ค. 2552 21 เม.ย. 2553 
2 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จ ากัด 5.88 สกลนคร 217,800,000 70% 19 มิ.ย. 2552 9 ก.พ. 2554 
3 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จ ากัด 5.88 นครพนม 218,100,000 70% 18 มิ.ย. 2552 22 เม.ย. 2554 
4 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จ ากัด 5.88 นครราชสีมา 219,900,000 56% 27 ก.ค. 2552 13 ก.ย. 2554 
5 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จ ากัด 5.88 เลย 220,500,000 56% 29 ก.ค. 2552 15 ก.ย. 2554 
6 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 226,500,000 70% 28 ก.ค. 2552 15 ก.พ. 2555 
7 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากัด 5.88 นครราชสีมา 188,750,000 60% 8 ม.ค. 2553 9 มี.ค.2555 
8 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากัด 5.88 นครราชสีมา 199,250,000 60% 8 ม.ค. 2553 14 พ.ค. 2555 
9 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากัด 5.88 นครราชสีมา 188,750,000 60% 8 ม.ค. 2553 30 พ.ค. 2555 
10 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จ ากัด 5.88 นครราชสีมา 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 15 ม.ค. 2556 
11 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จ ากัด 5.88 นครราชสีมา 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 15 ม.ค. 2556 
12 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จ ากัด 5.88 นครราชสีมา 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 16 ม.ค. 2556 
13 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 17 ม.ค. 2556 
14 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 17 ม.ค. 2556 
15 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 18 ม.ค. 2556 
16 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 18 ม.ค. 2556 
17 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากัด 5.88 นครราชสีมา 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 26 มิ.ย. 2556 
18 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ ากดั 5.88 บุรีรัมย์ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 26 มิ.ย. 2556 
19 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ ากดั 5.88 บุรีรัมย์ 160,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 26 มิ.ย. 2556 
20 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 165,000,000 100% 8 ม.ค. 2553 29 ก.ค. 2556 
21 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 162,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 1 ต.ค. 2556 
22 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากัด 5.88 นครพนม 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 27 ก.พ. 2557 
23 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จ ากัด 5.88 หนองคาย 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 28 ก.พ. 2557 
24 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ ากดั 5.88 บุรีรัมย์ 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 6 มี.ค. 2557 
25 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จ ากัด 5.88 นครพนม 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 10 มี.ค. 2557 
26 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธาน ี1) จ ากดั 5.88 อุดรธาน ี 162,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 1 เม.ย. 2557 
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ล าดับ ชื่อโซลาร์ฟาร์ม 

ก าลังการ
ผลิตตาม
สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 
(เมกะวัตต์) 

จังหวัดทีต่ั้ง
โรงไฟฟ้า 

ทุน 
จดทะเบยีน 

การลงทุน
ของ SPC 
และ SPA 

สัญญา 
ลงวันที่ 

COD 

27 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากัด 5.88 เลย 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 24 เม.ย. 2557 
28 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จ ากัด 5.88 สกลนคร 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 25 เม.ย. 2557 
29 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ากดั 5.88 สุรินทร์ 157,500,000 100% 11 มี.ค. 2553 29 เม.ย. 2557 
30 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 11 มี.ค. 2553 20 พ.ค. 2557 
31 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 20 พ.ค. 2557 
32 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ากัด 5.88 ขอนแก่น 157,500,000 100% 8 ม.ค. 2553 30 พ.ค. 2557 
33 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ากดั 5.88 สุรินทร์ 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 27 มิ.ย. 2557 
34 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ากดั 5.88 สุรินทร์ 165,000,000 75% 8 ม.ค. 2553 27 มิ.ย. 2557 
35 บริษัท เอเจ เทคโนโลย ีจ ากัด 3.00 ลพบุรี 75,000,000 75% 18 ส.ค. 2554 25 มิ.ย. 2556 
36 บริษัท ทิพยนารายณ ์จ ากัด 3.00 ลพบุรี 80,000,000 100% 18 ส.ค. 2554 25 มิ.ย. 2556 

 
(2) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (EPC)  

 

การบริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง  และควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะมุ่งเน้นการให้บริการส าหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มแบบเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่าย 
(Grid Connected System) ในพ้ืนที่ที่มีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ
อย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้น ซึ่งเน้นการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์
ยาวนานกว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการ EPC แก่บริษัทในเครือเท่านั้น  

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร  (Engineering 
Procurement and Construction หรือ EPC) ผ่าน SPC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยให้บริการเป็น         
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดหา การติดตั้ง และควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโครงการของบริษัทในเครือของ SPC และ SPA 

SPC จะมุ่งเน้นการให้บริการส าหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มแบบเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่าย (Grid 
Connected System) ในพ้ืนที่ที่มีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง โดยจะให้บริการ EPC แก่บริษัทในเครือของ SPC 
และ SPA ทั้งหมด ทั้งนี้ SPC มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้น ซึ่งเน้นการ
บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1. บริการด้านวิศวกรรม(Engineering) 
งานวิศวกรรมของ SPC ประกอบด้วยการให้บริการออกแบบ บริการช่วยเหลือในการส ารวจพ้ืนที่

โครงการ การค านวณประเมินผลเพ่ือให้ได้ต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลด้านพลังงาน ( Energy 
Output) สูงสุด โดย SPC จะคัดเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพท่ีดีที่สุดเพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าโครงการ โซลาร์ฟาร์ม
จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.2. บริการด้านการจัดหา (Procurement) 

SPC จะจัดหาอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม โดยจะ
ด าเนินการตรวจสอบนวัตกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่าได้เลือก
เฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดและมีความเชื่อถือได้ส าหรับลูกค้า เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ         
ที ่SPC ได้ออกแบบซึ่งจะช่วยรับประกันความส าเร็จของทุก ๆ โครงการที่ SPC ให้บริการด้าน EPC ได ้

อุปกรณ์หลักที่ส าคัญในการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่ง SPC  
ได้เข้าท าข้อตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) และข้อตกลงการสั่งซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Supply 
Agreement) กับ Kyocera เพ่ือให้ Kyocera จัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ 
โดยในสัญญาระบุการรับประกันคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ว่าภายในระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่นับจากวันซื้อ            
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผลการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพ             
ในการผลิตไฟฟ้าที่ก าหนดไว้เมื่อขายและรับประกันว่าคุณภาพภายใน 25 ปีตั้งแต่นับจากวันซื้อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ผลการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของประสิทธิภาพในการ            
ผลิตไฟฟ้าที่ก าหนดไว้ โดยหากประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าต่ ากว่าระดับที่รับประกัน Kyocera จะส่งมอบ                         
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ใหม่ หรือช าระคืนราคาท่ีซื้อขายภายใต้เงื่อนไขของ Kyocera 

Kyocera เป็นบริษัทชั้นน าระดับโลกด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตั้งแต่ปี 2518 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและท าการวิจัยและพัฒนาในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท 
Multicrystalline Solar Cells ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ Kyocera ได้ถูก
จ าหน่ายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งท าให้ Kyocera มีความสามารถในเชิงการแข่งขันที่สูงในตลาดการผลิต      
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งนี้ กลุ่ม Kyocera เป็นบริษัทข้ามชาติ ซึ่งด าเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลกทั้ง ทวีป 
อเมริกา ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
ประสบการณ์ท่ียาวนานกว่า 60 ปี ท าให้ Kyocera มีความม่ันคงท้ังทางด้านการเงินและเทคโนโลยี 

อุปกรณ์หลักที่ส าคัญในการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มอีกอย่างคือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 
(Inverter) ซึ่ง SPC ได้ท าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับ SMA ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า (Inverter) ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดย SPC ได้รับการรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 
(Inverter) เป็นระยะเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม SPC ได้ตกลงซื้อระยะเวลาการประกัน Inverter เพ่ิมขึ้นอีก 15 ปี 
รวมเป็นระยะเวลาการประกัน 20 ปีส าหรับทุกโครงการแล้ว 
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2.3. บริการด้านการก่อสร้าง (Construction) 
SPC ได้คัดเลือกและจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์ และเคยมีผลงานการก่อสร้าง           

ที่ประสบความส าเร็จมาก่อน เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มของ  SPC นอกจากนี้ SPC ยังให้บริการ                     
ถึงหน้างาน (On-site) โดยให้ทีมวิศวกรดูแลควบคุมตลอดการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มตั้งแต่เริ่มจนเสร็จ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ SPC จะช่วยลูกค้าในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการขอใบอนุญาต
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการก่อสร้างและด าเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มของแต่ละโครงการ เพ่ือให้ได้รับการอนุญาตในการ
ด าเนินธุรกจิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
(3) ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (OM&M) 

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการ OM&M แก่บริษัทในเครือเท่านั้น และมีแผนที่จะให้บริการ  OM&M          
แก่บริษัทภายนอกในอนาคต 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการด้านการปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม            
ผ่าน SPC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ SPC จะเป็นผู้ดูแลการติดตั้งระบบ               
ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานบริการและบ ารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจ จุบัน SPC 
ให้บริการ OM&M แก่โครงการโซลาร์ฟาร์มที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าถือหุ้นเอง รายละเอียดธุรกิจบริการด้านการ
ปฏิบัติการ การบ ารุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์มมีดังต่อไปนี้ 

 

3.1. บริการด้านปฏิบัติการ (Operation) 
SPC ให้บริการด้านการด าเนินงานและบริการสนับสนุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม โดยให้บริการ

ประสานงานกับ กฟภ. เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในแต่ละวัน ดูแลความเรียบร้อยของ โครงการ                
โซลาร์ฟาร์มรายวัน และจัดท ารายงานเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติการในแต่ละวัน เพ่ือให้การดูแลภาพรวมของการ
ด าเนินงาน ในแต่ละวันของโครงการโซลาร์ฟาร์มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะสามารถ
ผลิตไฟฟ้าที่สูงที่สุดตามก าลังการผลิตของแต่ละโครงการ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการดูแลตรวจสอบตลอด            
24 ชั่วโมง ในทุก ๆ โครงการที่ให้บริการ 

 
3.2. บริการด้านการบ ารุงรักษา (Maintenance) 

SPC ให้บริการบ ารุงรักษาโครงการโซลาร์ฟาร์ม ทั้งที่เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับ
โครงการโซลาร์ฟาร์ม เช่น การท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การตัดหญ้า การดูแลรักษาพ้ืนที่โดยรอบ   
ของโครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็นต้น และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการโซลาร์ฟาร์ม เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ 
ที่สึกหรอหรือเสียหาย เพ่ือให้โครงการโซลาร์ฟาร์มสามารถด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้อย่างราบรื่น
และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณสูงสุด 
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3.3. บริการประมวลผล (Monitoring) 
SPC มีการตรวจสอบดูแลโครงการผ่านระบบ SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมดูแลจากระยะไกล ท าให้ SPC สามารถควบคุมดูแลโครงการ           
โซลาร์ฟาร์ม และรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ได้อย่างทันท่วงที ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะอันสั้น นอกจากนี้  SPC ยังได้มีการเก็บบันทึกสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน             
และจัดท าเป็นรายงานรายวันเพ่ือรายงานลักษณะสภาพอากาศและปริมาณกระแสไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้                   
ในแต่ละวัน 

 
5.7.2. ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร (Steel Roof) 

 
ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร (Steel Roof) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหลังคา

เมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ROLLFORM” และได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “มอก.1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคา” ซ่ึงด าเนินงานภายใต้บริษัท สตีลรูฟ จ ากัด (SRC) 
โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตและจ าหน่ายมีดังนี้ 

 

(1) แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming Metal Sheet) 

รุ่น รูปแบบลอน ขนาด (มิลลิเมตร) 

LOCK RIB  
V-680 BLH 

 

 

SAFE RIB 

S-720 B, 

S-720 BH 

 

 

ECON RIB 

E-760 B 
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รุ่น รูปแบบลอน ขนาด (มิลลิเมตร) 

LOCK RIB 

V-700 BLH 

 

 

ECON RIB 

S-760 B 

 

 

 

 

นอกจากแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนทั้ง 5 รูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ผลิตได้เองแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถจัดหา
แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนรูปแบบอ่ืน ๆ โดยใช้ทั้งวิธีการจ้างผลิตหรือการน าแผ่นเหล็กเคลือบไปขึ้นรูปที่โรงงานของ
ผู้ผลิตรายอ่ืนที่มีการประกอบธุรกิจแบบเดียวกันหลายราย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ มิได้มีการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนรูปแบบอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ แต่จะพิจารณาผลิตเมื่อปริมาณการ
สั่งซื้อของลูกค้าและราคาขายคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรและค่าด าเนินการของบริษัทแผ่นเหล็ ก
เคลือบขึ้นลอน นอกจากใช้เป็นวัสดุมุงหลังคาแล้วยังสามารถใช้ประกอบเป็นฝาผนัง หรือใช้เป็นส่วนประกอบอื่นๆ 
ของตัวอาคารได้ เช่น ฝ้า กันสาด รั้ว บานเกล็ดระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ สามารถผลิตได้หลากหลายขนาด
และรูปแบบ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

แผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติกันน้ ารั่วซึม ทนความร้อนเหมาะกับ
สภาวะอากาศในประเทศไทย สะท้อนแสงและความร้อนได้ดี ท าให้ภายในตัวอาคารมีอุณหภูมิต่ ากว่าอาคารที่ใช้
กระเบื้องหรือวัสดุอ่ืนมุงหลังคา อีกทั้งยังใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนรุนแรงเนื่องจากมีความต้านทาน
ต่อการกัดกร่อนของสนิม และยังมีน้ าหนักเบา ใช้โครงสร้างที่รองรับน้อยลง จึงท าให้ประหยัดค่าโครงสร้างและ
ประหยัดเวลาในการติดตั้ง รูปทรงของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนนี้สามารถดัดให้โค้งคว่ าหรือหงายได้อย่างอิสระ   
ท าให้เกิดการออกแบบที่หลากหลาย เพ่ิมความสวยงามให้แก่อาคาร โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน รับประกัน   
สูงสุดถึง 30 ปี ซึ่งยาวนานกว่าแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีธรรมดาถึง 4 เท่า 

ชนิดและคุณสมบัติของแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ และการให้บริการติดตั้ง 

ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่ท าจากวัสดุที่ต่างกันได้โดยวัสดุ แต่ละชนิดจะ
มีความทนทานและการรับประกันที่แตกต่างกัน ซึ่งวัสดุดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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1.1. แผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี 

ท าจากแผ่นเหล็กกล้าเคลือบทับด้วยสารผสมระหว่างอลูมิเนียมร้อยละ 55 สังกะสีร้อยละ 43.5 
และซลิิคอนร้อยละ 1.5 (Zincalume) โดยอลูมิเนียมช่วยเป็นเกราะป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากการท าปฏิกิริยา
ระหว่างอากาศกับตัวเนื้อเหล็ก ส่วนสังกะสีช่วยป้องกันการกัดกร่อนบริเวณขอบตัดและรอยขีดข่วนท าให้แผ่นเหล็ก
ดังกล่าว มีความทนทานเหนือกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีโดยทั่วไป 

ภาพแสดงช้ันเคลือบของแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี 

หมายเหตุ: ความหนาของเหล็กกล้าก่อนเคลือบ 0.25-0.55 มิลลิเมตร 

ตารางแสดงแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสีรุ่นต่างๆ 

กลุ่มของวัสดุ ปริมาณการเคลือบขั้นต่ า (กรัมต่อตารางเมตร) การรับประกัน 

Zacs RW 90 90 รับประกันการกัดกร่อน 7 ปี 

Zacs RW 100 100 รับประกันการกัดกร่อน 10 ปี 

ZINCALUME 150 รับประกันการกัดกร่อน 20 ปี 

1.2. แผ่นเหล็กชนิดเคลือบสี 

ท าจากแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี น ามาเคลือบด้วยสารปรับสภาพพ้ืนผิวซึ่งท าหน้าที่เพ่ิมการยึด
เกาะระหว่างเหล็กและสีที่น ามาเคลือบทับเพ่ือกันการหลุดร่อนและการแตกเป็นแผ่นๆ จากนั้นรองพ้ืนด้วยสีผสม
สารยับยั้งการกัดกร่อน แล้วเคลือบทับด้วยสีคุณภาพสูง จึงท าให้แผ่นเหล็กชนิดเคลือบสีนี้มีความทนทานต่อการ 
กัดกร่อนสูงกว่าแผ่นเหล็กชนิดไม่เคลือบสี ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการถึง 12 สี 
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ภาพแสดงช้ันเคลือบของแผ่นเหล็กชนิดเคลือบสี 

  
หมายเหตุ:  ส าหรับ Clean COLORBOND จะมีชั้นของสีเคลือบ Polyester เคลือบด้านหลังเพ่ิมอีก 1 ชั้น        

เพ่ือเสริมความคงทน และความสวยงาม 

ตารางแสดงแผ่นเหล็กชนิดเคลือบสีรุ่นต่างๆ 

กลุ่มของวัสดุ เหล็กเคลือบชั้นใน การรับประกัน 

P-Zacs SC 90 Zacs RW 90 รับประกันการกัดกร่อน 12 ปี 

P-Zacs RW 100 Zacs RW 100 รับประกันการกัดกร่อน 20 ปี 

Clean 
COLORBOND 

 

AZ150 รับประกันการกัดกร่อน 30 ปี 
รับประกันการหลุดลอก ซีดจาง 

และการแตกเป็นแผ่นของสี 10 ปี 
รับประกันฝุ่นไม่เกาะ 5 ปี 

 

(2) แปเหล็กกล้าก าลังสูง (High Strength Purlins) 

นอกจากแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming Metal Sheet) ซึ่ งบริษัทฯ ผลิตและ            
จัดจ าหน่ายแล้ว ในปี 2549 บริษัทฯ ได้พัฒนาสายการผลิตผลิตภัณฑ์แปเหล็กกล้าก าลังสูงตัว “C” และ “Z” ผลิต
โดยการขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กกล้าก าลังสูง (G450) ที่เคลือบกันสนิมด้วยสังกะสี แปทั้งสองชนิดเหมาะส าหรับใช้             
ในงานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา หรือโครงเคร่ารับผนังอาคาร เน้นวัสดุน้ าหนักเบากว่าแปเหล็กด าที่มีจ าหน่าย
ทั่วไป ลดงานเชื่อมและไม่ต้องท าสี ติดตั้งรวดเร็ว โดยใช้ระบบน็อตสกรู 

สีรองพื้น Epoxy เพื่อป้องกันการ
กัดกร่อน 

สี Polyester เคลือบผิวด้านหน้า 

เหล็กเคลือบชั้นใน 

ผิวประสานชั้นเคลือบโลหะและสี  
สีรองพื้น Epoxy  

ผิวประสานชั้นเคลือบโลหะและสี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะ และป้องกันการกัด      
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ตัว C 

 

  

ตัว Z 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

บริษัทฯ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลังคาและฝาผนัง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมกับผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต เพ่ือให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้า           
มีความครบวงจรมากยิ่งข้ึน 

3.1. หลังคาโปร่งแสง 

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ าหน่ายหลังคาโปร่งแสง SKYLIGHT ส าหรับอาคารที่ต้องการแสงธรรมชาติ             
เข้าสู่อาคาร ซึ่งบริษัทฯ จัดจ าหน่ายหลังคาโปร่งแสงทั้งส าหรับอาคารทั่วไปและอาคารปรับอากาศ 

3.2. อุปกรณ์ประกอบ 

เพ่ือการจัดจ าหน่ายที่ครบวงจร บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งหลังคา
และฝาผนังต่าง ๆ เช่น ฉนวนกันความร้อน สกรู เป็นต้น ซึ่งมีความเหมาะกับลักษณะการใช้งานกับผลิตภัณฑ์               
ของบริษัทฯ  
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3.3. ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป (PEB) 

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายระบบโครงสร้างเหล็กส าเร็จรูป (PEB) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุด 
ที่ออกแบบ โดยวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการภายใต้มาตรฐานการออกแบบ
สากล จัดส่งเป็นชุดถึงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้างถูกออกแบบให้ท าการยึดต่อด้วยระบบ 
สลักเกลียวและน็อต 

(4) การบริการติดตั้ง

บริษัทฯ มีการให้บริการติดตั้งส าหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจ าหน่าย
ทั่วประเทศ โดยใช้วิธีการจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือใช้ทีมงานติดตั้งของบริษัทฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมของ
บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมคุณภาพการติดตั้งโดยรวม ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ รับเหมาช่วงที่ผ่านการประเมินและคัดเลือก
แล้วมากกว่า 20 ราย ทั้งนี้ หากเกิดความล่าช้าหรือความเสียหายในการติดตั้งผู้รับเหมาช่วงจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และมีการรับประกันงานที่ติดตั้งให้กับบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี 

5.7.3. ธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Roof) 

ด าเนินงานภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด (SPR) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2556 ซึ่งเป็นผู้น าในการพัฒนาธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Roof) เป็นรายแรกในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน โดย SPR ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี้ 

(1) กลุ่มลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 SPR ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ 
HomePro เป็นตัวแทนจ าหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (SPR Solar Roof) ส าหรับลูกค้า
บ้ านที่ อยู่ อาศัย  ซึ่ งสามารถดูรายละเ อียดและสอบถามเ พ่ิมเติมได้ที่  www.sprsolarroof.co. th หรือ 
HomeProCall Center: 02-831-6000 

(2) กลุ่มลูกค้าอาคารพาณิชย์ อาคารส านักงาน อาคารส่วนราชการ

SPR ได้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) 
ให้แก่ลูกค้าอาคารพาณิชย์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  และหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ทางตรงในการประหยัดค่าไฟฟ้า           
แก่ลูกค้า และประโยชน์ทางอ้อม เช่น การปลดปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการก่อปัญหาสภาวะโลกร้อน  
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(3) กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

SPR ได้มุ่งเน้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ก าหนดนโยบายให้
ผู้ประกอบการที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สามารถน าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจ านวนร้อย
ละ 50 ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ จนถึงปี 2563 ส่งผลท าให้ในปี 2562 SPR มีกลุ่มลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

5.7.4. ผู้แทนจ าหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็น
ทางการ (Authorised Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar 
Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี 

ด าเนินงานภายใต้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (SPE) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 
เป็นต้นมา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็น
ทางการ (Authorised Sales & Service Partnership) เพียงรายเดียวในประเทศไทย เพ่ือดูแลลูกค้าของ SMA ทั้ง
ในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า  ทั้งนี้ 
SMA เป็นผู้น าด้านการผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ถือเป็นอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่ง SMA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แฟรงก์เฟิร์ต ประเภท Prime Standard 
(รหัส S92) SMA มียอดขายครึ่งแรกของปี 2561 จ านวน 394.6.5 ล้านยูโร มีก าไรสุทธิ 11 ล้านยูโร รวมการผลิต
กระแสไฟฟ้ากว่า 4,305 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) โดยมีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อันทรงประสิทธิภาพ ทั้งแบบใช้ในบ้านพักอาศัย ใช้เพ่ือการพาณิชย์ และใช้ในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ระบบของ SMA สามารถรองรับการต่อเชื่อมแบตเตอรี่ได้หลายประเภท  

อีกทั้ง SPCG ยังเลือกใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ( Inverter) จาก SMA ด้วยเชื่อมั่นในคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพในการท างานของระบบ Inverter ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
โดยโครงการโซลาร์ฟาร์มทุกแห่ง รวมทั้งการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Roof) ให้กับลูกค้าทุกราย ซึ่ง SPCG ถือเป็นลูกค้าที่มีสัดส่วนมากกว่า 60% ของจ านวน Inverter ทั้งหมด
ในภูมิภาคนี้  
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5.8. สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 

(1) สรุปฐานะทางการเงินและผลประกอบการ ปี 2560 – 2562 และไตรมาสที่ 3 ปี 2563 
 

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน 
 

 ส าหรับปีสิ้นสุด 
ส าหรับงวด 

เก้าเดือนสิ้นสุด 
(หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  30 ก.ย. 2562  30 ก.ย. 2563 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6,008,353    5,928,170   5,246,538    3,794,578    3,813,657  

ต้นทุนขายและการให้บริการ  (2,303,476)  (2,222,558)  (1,620,566)  (1,177,551)  (1,056,834) 

ก าไรขั้นต้น 3,704,877    3,705,612    3,625,972    2,617,027    2,756,823  

รายได้อื่น  114,824    118,324    76,028    38,497    25,303  

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหนา่ย 
 (73,177)   (76,813)   (17,320) 

 
       (20,022) 

              
(21,514) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (240,551)   (258,908)   (276,578)   (175,620)   (195,428) 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยุติธรรม
ของอนุพันธ์ 

-  -  - 
 

-  
 

 46,230  

ผลก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน 

-  -  - 
 

 13,145  
 

 4,737  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า 

 (919)   (64)   (24) 
 

-  
 

 (829) 

ต้นทุนทางการเงิน  (618,170)   (503,301)   (360,201)   (277,609)   (203,450) 

รวมค่าใช้จ่าย  (932,817)   (839,086)   (654,123)   (460,106)   (370,254) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,886,884    2,984,850    3,047,877    2,195,418    2,411,872  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  (64,779)   (61,268)   (36,619)   (26,729)   (60,391) 

ก าไรส าหรับปี 2,822,105   2,923,582    3,011,258    2,168,689     2,351,481  
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ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงินรวม 

(หน่วย: พันบาท) ส าหรับปีสิ้นสุด 
ส าหรับงวด 

เก้าเดือนสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 345,897 129,152 460,067  128,703 

เงินลงทุนช่ัวคราว  1,441,067  1,857,065  2,644,396 3,371,026 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  1,525,866  1,226,707  1,025,058  882,756 

สินค้าคงเหลือ 709,093 906,265 762,581  554,478 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 149,614 138,077 122,490  118,743 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,171,537  4,257,266  5,014,592 5,055,706 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนเผื่อขาย 251,542 681,816 158,472 1,425,954 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  1,799 - 39,976 39,147 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 468,678 468,678 - - 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 39,755  37,864  38,312 36,752 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 17,149,953  16,458,438  15,800,320 15,409,029 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 99,330  94,682 101,361 97,030 

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 156,667 157,340 162,427  188,188 

ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 687,377 636,348 583,150  544,048 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 5,192  4,691 4,223 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  18,855,101 18,540,358 16,888,709 17,744,371 

สินทรัพย์ 23,026,638 22,797,624 21,903,301 22,800,077 
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(หน่วย: พันบาท) ส าหรับปีสิ้นสุด 
ส าหรับงวด 

เก้าเดือนสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  10,938  99,021  30,632 7,000 

ส่วนของหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  1,085,772 544,989  367,981  253,419 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 2,940,485 2,369,374 1,696,189 2,196,998 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

1,392 715  691 16,417 

ภาษีเงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย  38,625  29,197  19,941  29,881 

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - -  - 385 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 62,266 66,148  64,894  99,406 

รวมหนี้สินหมนุเวียน  4,139,478  3,109,444 2,180,328  2,603,506 

หนี้สินไม่หมนุเวียน 

หุ้นกู ้  7,661,014  5,791,195 4,095,219  3,597,452 

หนี้สินตามสญัญาเช่า  2,012  1,368  677  79,536 

หนี้สินภาษีเงินไดร้อตัดบญัช ี  4,914 399 7,050  15,343 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 

 11,020  14,264  15,564  1,879 

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 66,304 

หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น - 300  300 300 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน  7,678,960 5,807,526 4,118,810 3,760,814 

รวมหนี้สิน  11,818,438 8,916,970 6,299,138 6,364,320 
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(หน่วย: พันบาท) ส าหรับปีสิ้นสุด 
ส าหรับงวด 

เก้าเดือนสิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 923,990 973,990 973,990  973,990 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั  2,920,923  3,955,923  3,955,923 3,955,923 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นจากการรวมธุรกจิ 89,000  89,000  89,000 89,000 

ก าไรสะสม  5,774,262 7,220,799 8,770,160 9,567,780 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  6,636  (3,957)  27,774  - 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่  9,714,811 12,235,755 13,816,847 14,586,693 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคุม  1,493,389 1,644,899 1,787,316 1,849,064 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  11,208,200  13,880,654  15,604,163 16,435,757 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  23,026,638 22,797,624 21,903,301 22,800,077 

ข้อมูลจากงบกระแสเงินสด 

(หน่วย: พันบาท) ส าหรับปีสิ้นสุด 
ส าหรับงวด 

เก้าเดือนสิ้นสุด 
31 ธ.ค.2560  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน  

3,334,633 3,683,983  4,210,440 3,108,911  3,294,344 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมลงทุน 

1,122,785  (802,496)  241,765 (956,150)  (2,003,123) 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (4,566,495)  (3,098,232) (4,121,290)  (2,105,132)  (1,622,585) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ 

(109,077)  (216,745)  330,915 47,629 (331,364) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่  
1 มกราคม 

 454,974 345,897 129,152 129,152 460,067 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

 345,897 129,152  460,067  176,781 128,703 
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(2) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

2.1. รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 
 

ผลการด าเนินงานของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมส าหรับ       
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 2,351.5 ล้านบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุ้น
เท่ากับ 2.15 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีก าไรสุทธิจ านวน  2,168.7 ล้านบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุ้น
เท่ากับ 1.97 บาท) ปรากฏว่าก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 182.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.0  

ในขณะที่ผลการด าเนินงานงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 
2,168.7 ล้านบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.97 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีก าไรสุทธิจ านวน  
2,112.8 ล้านบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.96 บาท) ปรากฏว่าก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจ านวน 55.9 ล้านบาท           
คิดเป็นร้อยละ 2.6 เนื่องจากรายการส าคัญดังต่อไปนี้  
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
รายได้จากการขายและการให้บริการส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 

3,813.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 (3,794.6 ล้านบาท) จ านวน 19.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 และ            
รายได้จากการขายและการให้บริการส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 3,794.6             
ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 (4,275.1 ล้านบาท) จ านวน 480.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ทั้งนี้เนื่องจาก            
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด (SPR) ซึ่งด าเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Roof) ส าหรับบ้านพักอาศัย ส านักงาน อาคาร ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่  
รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ใน ปี 2563 มีรายได้จ านวน 449.9 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2562 (391.5 
ล้านบาท) จ านวน 58.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ในขณะทีป่ี 2562 มีรายได้จ านวน 391.5 ล้านบาท ลดลง
จาก ปี 2561 (1,009.0 ล้านบาท) จ านวน 617.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 สาเหตุหลักเนื่องจากความ                    
ไม่แน่นอนในสภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ลูกค้าชะลอการลงทุนออกไปในช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563         
และเพ่ือเป็นการผลักดันยอดขาย บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดและกลยุทธ์การขาย เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และทางเลือกให้กับลูกค้า 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 36                
โซล่าฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 3,256.7 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์จ านวน 7.3 ล้านบาท และ          
เป็นรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 3,249.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (3,254.6             
ล้านบาท) จ านวน 5.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 เนื่องจากรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) จ านวน 8 บาทต่อหน่วย ของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จ ากัด ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2563 แม้ว่าจ านวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจ าหน่ายได้มีจ านวน 292.7 ล้านหน่วย เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 (289.4 
ล้านหน่วย) จ านวน 3.3 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 1 และในปี 2562 มีรายได้ 3,254.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น           
จากปี 2561 (3,144.9 ล้านบาท) จ านวน 109.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องจากจ านวนกระแสไฟฟ้า                
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ที่ผลิตและจ าหน่ายได้มีจ านวน 289.4 ล้านหน่วย เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 (280.8 ล้านหน่วย) จ านวน 8.6 ล้านหน่วย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3 

บริษัท สตีลรูฟ จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิต จ าหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็กรีดรอน หรือ 
ที่เรียกกันทั่วไปว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2563 มีรายได้จ านวน 70.0 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2562  (117.1 ล้านบาท) จ านวน 47.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 

ต้นทุนขายและการให้บริการ และก าไรขั้นต้น 
อัตราก าไรขั้นต้นส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีจ านวนร้อยละ 72 สูงขึ้นจาก 

ปี 2562 ที่มีจ านวนร้อยละ 69 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการลดต้นทุน
ด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ต้นทุน O&M (Operating & Maintenance) ส าหรับธุรกิจโซล่าฟาร์ม ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตลดลงถึงปีละ 82 ล้านบาท อีกทั้งในปีนี้ภาครัฐมีนโยบายลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% 
ท าให้บริษัทฯ มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดลงจ านวน 54.0 ล้านบาท 

ในขณะทีอั่ตราก าไรขั้นต้นส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ านวนร้อยละ 69 สูงขึ้น
จาก ปี 2561 ที่มีจ านวนร้อยละ 63 เนื่องจากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 21.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

จากปี 2562 (20.0 ล้านบาท) จ านวน 1.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ในธุรกิจ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ที่เพ่ิมข้ึน 

ในขณะทีค่่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 20.0 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2561 (55.1 ล้านบาท) จ านวน 35.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้
ในธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ทีล่ดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 195.4 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2562 (175.6 ล้านบาท) จ านวน 19.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจ านวน 14.1 ล้านบาท 

ในขณะทีค่่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 175.6 ล้าน
บาท ลดลงจาก ปี 2561 (187.8 ล้านบาท) จ านวน 12.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 จากนโยบายการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ 
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ผลก าไรจากอนุพันธ์ 
ผลก าไรจากอนุพันธ์ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 จ านวน 46.2 ล้านบาท เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน เป็นครั้งแรก 

ผลก าไรจากสินทรัพย์ทางการเงิน 
ผลก าไรจากสินทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 4.7 

ล้านบาท ประกอบด้วยผลก าไรในเงินลงทุนโครงการ Tottori จ านวน 17.0 ล้านบาท และผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นจ านวน 12.3 ล้านบาท จากสภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
ที่มีความผันผวนสูง  

ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 203.4 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2562  (277.6 ล้านบาท) จ านวน 74.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27  อันเป็นผลจากจ านวนหุ้นกู้ที่ลดลง  
จากการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ตามก าหนด โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้จ านวน 2,375.0 ล้านบาท  

ต้นทุนทางการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 277.6 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2561  (384.7 ล้านบาท) จ านวน 107.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28  อันเป็นผลจากจ านวนหุ้นกู้ที่ลดลง  
จากการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ตามก าหนด โดยในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้จ านวน 2,950.0 
ล้านบาท และ 575 ล้านบาท ตามล าดับ  

2.2. รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม 

การวิเคราะห์สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 22,800.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (21,903.3 ล้านบาท) เป็นจ านวน 896.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 และ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 21,903.3 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
(22,797.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 894.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 15,409.0 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 (15,800.3 ล้านบาท) เป็นจ านวน 391.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์จ านวน 499.4 ล้านบาท และมีสิทธิในการใช้สินทรัพย์
เพ่ิมขึ้น 108.3 ล้านบาท เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
เป็นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 17 และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 15,800.3 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (16,458.4 
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ล้านบาท) เป็นจ านวน 658.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าเสื่อม
ราคาอาคาร และอุปกรณ์จ านวน 668.4 ล้านบาท  

สินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 7,391.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 (6,103.0 ล้านบาท) เป็นจ านวน 1,288.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 

- บริษัทฯ มีเงินลงทุนในโครงการ Ukujima เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,265.3 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มีเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจ านวน 726.6 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 331.4 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือลดลงจ านวน 208.1 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าลดลงจ านวน 150.0 ล้านบาท 
สินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 6,103.0 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 (6,339.2 ล้านบาท) เป็นจ านวน 236.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 
- บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึนจ านวน 40 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าลดลงจ านวน 168.3 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือลดลงจ านวน 143.7 ล้านบาท 

 
การวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จ านวน 22,800.1           

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (21,903.3 ล้านบาท) เป็นจ านวน 896.8 ล้านบาท คิดเป็น          
ร้อยละ 4 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จ านวน 21,903.3           
ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (22,797.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 894.3 ล้านบาท คิดเป็น          
ร้อยละ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 5,897.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก                
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (5,823.4 ล้านบาท) เป็นจ านวน 74.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 สาเหตุหลักเนื่องจาก
ในปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจ านวน 94.6 ล้านบาท เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า เป็นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐาน
บัญชีฉบับที่ 17 และบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 23.6 ล้านบาท 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 5,823.4 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 (8,261.7 ล้านบาท) เป็นจ านวน 2,438.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 สาเหตุหลักเนื่องจาก        
ในปี 2562 

- บริษัทฯ มกีารจ่ายช าระหุ้นกู้จ านวน 2,375.0 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มกีารจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 122.3 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มกีารกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 53.9 ล้านบาท 
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หนี้สินอ่ืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 466.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
(475.7 ล้านบาท) เป็นจ านวน 8.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 

- บริษัทฯ มีหนี้สินอนุพันธ์ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นจ านวน 66.7 ล้านบาท
เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เป็นครั้งแรก

- บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าลดลงจ านวน 45.6 ล้านบาท
- บริษทัฯ มีประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานลดลงจ านวน 13.7 ล้านบาท
หนี้สินอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 15,604.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 (13,880.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 1,723.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 16,435.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 (15,604.2 ล้านบาท) เป็นจ านวน 831.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ในปี 2563 

- บริษัทฯ มกี าไรสุทธิ จ านวน 2,351.5 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีเงินปันผลจ่าย จ านวน 1,429.6 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีก าไรสะสมยกมาลดลง จ านวน 90.3 ล้านบาท อันเป็นผลจากผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตาม TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 เป็นครั้งแรก

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 15,604.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 (13,880.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 1,723.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ในปี 2562 

- บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 3,011.3 ล้านบาท
- บริษัทฯ มกีารจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,319.5 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
จากงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

เท่ากับ 0.39 เท่า ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจ านวน 0.40 เท่า สาเหตุส าคัญเนื่องจากในปี 2563  
- บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 2,351.5 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีเงินปันผลจ่าย จ านวน 1,429.6 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจ านวน 94.6 ล้านบาท

จากงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
เท่ากับ 0.40 เท่า ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจ านวน 0.64 เท่า สาเหตุส าคัญเนื่องจากในปี 2562  
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- บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 3,011.3 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มีเงินปันผลจ่าย จ านวน 1,319.5 ล้านบาท 
- บริษัทฯ มีการจ่ายช าระหุ้นกูจ้ านวน 2,375.0 ล้านบาท 

 
2.3. รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสดตามงบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 128.7 ล้านบาท ลดลง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (460.1 ล้านบาท) เป็นจ านวน 331.4 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก 

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 3,294.3 ล้านบาท เนื่องจาก 
- เงินสดได้มาจากก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 3,347.4 ล้านบาท  
- เงินสดใช้ไปเพ่ือการจ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 53.1 ล้านบาท  

 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 2,003.1 ล้านบาท เนื่องจาก 
- เงินสดได้มาจากการขายกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น จ านวน 6,609.8 ล้านบาท 
- เงินสดใช้ไปเพื่อการซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น จ านวน 7,348.7 ล้านบาท 
- เงินสดใช้ไปเพื่อลงทุนในโครงการ Ukujima จ านวน 1,265.3 ล้านบาท 

 

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,622.6 ล้านบาท เนื่องจาก 
- เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,429.6 ล้านบาท 
- เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายดอกเบี้ย จ านวน 154.4 ล้านบาท 
- เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 30.6 ล้านบาท 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 460.1 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (129.2 ล้านบาท) เป็นจ านวน 330.9 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก 
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 4,210.4 ล้านบาท เนื่องจาก 

- เงินสดได้มาจากก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 4,280.7 ล้านบาท  
- เงินสดใช้ไปเพ่ือการจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 70.3 ล้านบาท  

 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 241.8 ล้านบาท เนื่องจาก 
- เงินสดได้มาจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน 8,642.9 ล้านบาท 
- เงินสดได้มาจากเงินฝากประจ าที่มีข้อจ ากัดในการใช้จ านวน 340.0 ล้านบาท 
- เงินสดได้มาจากเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินจ านวน 90.0 ล้านบาท 
- เงินสดใช้ไปเพื่อการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน 8,800.8 ล้านบาท 
- เงินสดใช้ไปเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 40.0 ล้านบาท 
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3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 4,121.3 ล้านบาท เนื่องจาก
- เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายช าระหุ้นกูจ้ านวน 2,375.0 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จ านวน 357.6 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายเงินปันผลจ านวน 1,319.5 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 122.3 ล้านบาท
- เงินสดได้มาจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 53.9 ล้านบาท

5.9. ปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท

ข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ประจ าปี 2562) 

5.10. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) 
-ไม่มี-

5.11. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล 
(Record Date) 

(1) รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที ่25 สิงหาคม 2563

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง
1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการ 
3. นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ 
4. นายวิทูรมโนมัยกุล กรรมการ 
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ 
6. นางนรินพร มาลาศรี กรรมการ 
7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ 
8. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ 
9. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการอิสระ 
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(2) รายช่ือผู้บริหาร ณ วันที ่25 สิงหาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่  

และรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท โซลาร ์เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด 
2. นายสมศักดิ ์กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ  

และกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 
3. นางนรินพร มาลาศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร  

และกรรมการผู้จัดการบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด 
4. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม 
5. นายจิราคม ปทุมานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์รูฟ 

และสายธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง 
7. นายพฤทธิ์ ทองอยู่สุข กรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  
8. นายสานิตย์ อรุณทวีทรัพย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท สตีล รูฟ จ ากัด  

 
(3) รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที ่25 สิงหาคม 2563 

 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครัวกุญชรยาคง ประกอบด้วย 

นางสาววันดี กุญชรยาคง 
นางประคอง กุญชรยาคง 
นางสาวสมปอง กุญชรยาคง 
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง 
นางสาววรชา กุญชรยาคง 
นางกนกพร กุญชรยาคง 

366,497,937 
298,950,000 
31,850,000 
19,644,737 
11,000,000 
3,028,200 
2,025,000 

37.63 

2. GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) 
LIMITED  

112,939,852 11.60 

3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 95,200,050 9.77 
4. KYOCERA CORPORATION 63,500,000 6.52 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 40,616,411 4.17 
6. นายวิทูร มโนมัยกุล 19,290,000 1.98 
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ล าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 13,588,880 1.40 
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 10,730,633 1.10 
9. กลุ่มครอบครัวเศรษฐีวรรณ ประกอบด้วย 

นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ 
นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ 
นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ 
นางสาวเสาวนีย์ เศรษฐีวรรณ 
นางสาววรุณี เศรษฐีวรรณ 

9,170,400 
5,750,000 
1,759,900 
1,587,500 

40,000 
33,000 

0.94 

10. BNY MELLOW NOMINEES LIMITED 5,990,382 0.62 
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 737,524,545 75.73 
รวมผู้ถือหุ้นรายย่อย 236,465,455 24.27 

รวมทั้งสิ้น 973,990,000 100.00 

5.12. ข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 
-ไม่มี-

6.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอเนื่องจากการลงทุนในโครงการฯ จะมีแผนการจัดหาเงินที่ครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด
ตามรายละเอียดในข้อ 1.10 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการท ารายการ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหาย
ต่อบริษัทและบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
อย่างมีนัยส าคัญ 
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8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม               
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือของ SPCG มีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการ
ระหว่างกันของ SPCG และบริษัทในเครือตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เพ่ือเปรียบเทียบดังนี้ 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท)  
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
 

รอบปี 2562 
สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562 

รอบปี 2561 
สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 

1.บริษัท เจเพ็น จ ากัด 
(เจเพ็น) 
เป็นบริษัทให้บริการ
ด้ า น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
บ า รุ ง รั ก ษ า ก า ร
ประมวลผลโซล่าฟาร์ม
และติดตั้งโซลาร์รูฟ 

1.นายจิราคม ปทุมานนท ์
- ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ และถือหุ้น           
ในบริษัทฯ ร้อยละ 0.15 

- เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
- เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เจเพ็น จ ากัด 

 2. นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ 
- เป็นน้องสาวของคุณจิราคม ปทุมานนท์  
- เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัท เจเพ็น จ ากัด ทั้งนี้ 
คุณวันดี กุญชรยาคงและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 มิ ได้ เป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย
(beneficial owner) ในบริษัท เจเพ็น จ ากัด หรือ 
ได้รับประโยชน์อื่นใดจากการท ารายการระหว่างบริษัท
หรือบริษัทย่อย กับบริษัท เจเพ็น จ ากัด 

1.  ต้นทุนงาน OM&M 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ต้นทุน
งานด้านปฏิบัติการ บ ารุงรักษา และการ
ประมวลผลโซล่าฟาร์มให้กับ SPC ตาม
สัญญาจ้างบริการ กับ บริษัท เจเพ็น 
จ ากัด 

2. เจ้าหนี้การค้า-ค่า OM&M 
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่าย
ค่าบริการงานด้านปฏิบัติการ บ ารุงรักษา 
และการประมวลผล โซล่าฟาร์มให้กับ 
SPC ตามสัญญาจ้างบริการ กับ บริษัท เจ
เพ็น จ ากัด 
 

168,000 
 
 
 
 
 

28,980 
 
 
 
 
 
 

168,000 
 
 
 
 
 

28,980 
 
 
 
 

1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม 
เงื่อนไขสัญญาจ้างบริการ         
งานปฏิบัติการ งานบ ารุงรักษา  
และงานประมวลผล ระหว่าง  
บริษัท เจเพ็น จ ากัด กับ SPC  
2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญาจ้างบริการ         
งานปฏิบัติการ งานบ ารุงรักษา  
และงานประมวลผล ระหว่างบริษทั 
เจเพ็น จ ากัด กับ SPC  
 
 
 
 



 
 

101 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
รอบปี 2562 

สิ้นสุด ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 

รอบปี 2561 
สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 

  3. เจ้าหนี้การค้า-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายค่าซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ SPV และ SPE กับ 
บริษัท เจเพ็น จ ากัด 
 

4. ต้นทุนจ้างเหมาติดต้ังโซลาร์รูฟ 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ต้นทุน
การติดตั้งโซลาร์รูฟ และการให้บริการ
บ ารุงรักษา (O&M) ของ SPR กับ บริษัท 
เจเพ็น จ ากัด 
 

5. เจ้าหนี้การค้า-ค่าติดต้ังโซลาร์รูฟ 
รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายค่า
ติดตั้ ง โซลาร์ รูฟ และการให้บริการ
บ ารุงรักษา (O&M) ของ SPR กับ บริษัท 
เจเพ็น จ ากัด 
 

 
 
 
 

449 
 
 
 
 

56,061 
 
 
 
 
 

123,190 

1,836 
 
 
 
 

210,900 
 
 
 
 
 

210,990 

3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าระหว่างบริษัท      
เจเพ็น จ ากัดกับ SPV และ SPE 
 
4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าระหว่างบริษัท      
เจเพ็น จ ากัด กับ SPR 
 
 

5. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าระหว่างบริษัท       
เจเพ็น จ ากัด กับ SPR 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
รอบปี 2562 

สิ้นสุด ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 

รอบปี 2561 
สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 

6. รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์

รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้
รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ของ
SPR และ SPC ให้แก่ บริษัท เจเพ็น
จ ากัด

7. ลูกหนี้การค้า

รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของ
ลูกหนี้จากการติดตั้งโซลาร์รูฟที่ SPR
เรียกเก็บจาก บริษัท เจเพ็น จ ากัด

8. ซ้ือสินค้า

รายการดังกล่าวเป็นการซื้อสินค้าของ
SPR และ SPC จาก บริษัท เจเพ็น
จ ากดั

30,785 

4 

31,306 

29,216 

572 

48,993 

6. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เ ง่ือนไขการค้าระหว่างบริษัท
เจเพ็น จ ากัด กับ SPR และ SPC

7. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เง่ือนไขการค้า ระหว่างบริษัท
เจเพ็น จ ากัด กับ SPR

8. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไข
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท)  
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
รอบปี 2562 

สิ้นสุด ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 

รอบปี 2561 
สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 

2.บริษัท วอระชา  
โฮลดิ้ง จ ากัด 
เป็นบริษัทค้าท่ีดิน   ท า
การจัดสรรที่ดิน หรือ
ให้เช่า ฝากขาย จ านอง
อสังหาริมทรัพย์ 

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง 
- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 30.69  
- เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
- เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จ ากัด 

2. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง 
- เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.21 
- เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2 ในบริษัท  
วอระชา โฮลดิ้ง จ ากัด 

3. นางประคอง กุญชรยาคง 
- เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.22 
- เป็นกรรมการ ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จ ากัด 

4. นางสาววรชา กุญชรยาคง 
- เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.19 
- ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่           
ในบริษัทฯ 

- เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ97 ในบริษัท 
วอระชา โฮลดิ้ง จ ากัด 

1. ค่าเช่าคลังสินค้า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ค่าเช่า
คลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้าของ SPC, 
SPR, SPE และ SPV ตามสัญญาเช่ากับ
บริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จ ากัด 

 

11,509 10,977 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท  
วอระชา โฮลดิ้ง จ ากัด กับ SPC, 
SPR, SPE และ SPV 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
รอบปี 2562 

สิ้นสุด ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 

รอบปี 2561 
สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 
3.บริษัท แคปปิตอล
เวิร์ค เพลส จ ากัด
เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ ห้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 30.69
- เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

- เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2ใน
บริษัท แคปปิตอล เวริ์ค เพลส จ ากัด 

2. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง
- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.21
- เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8
ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ากัด

3. นางสาววรชา กุญชรยาคง
- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.19
- ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในบริษัทฯ

- เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 90
ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ากัด

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ
ร้อยละ 30.69

- เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
- เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 2 ในบริษัท แคปปิตอล เวริ์ค
เพลส จ ากดั

2. ค่าเช่าส านักงาน
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ค่าเช่า
ส านักงานของ SPCG, SPC และ SPR 
ตามสัญญาเช่ากับบริษัท แคปปิตอล 
เวิร์ค เพลส จ ากัด 

3. ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้คา่
สาธารณูปโภคส่วนกลางของ SPCG,   
SPC และ SPR ตามสัญญาเช่ากับบริษัท 
แคปปิตอล เวริ์ค เพลส จ ากัด 

305 

7,426 

12,914 

277 

7,399 

12,803 

1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท
แคปปิตอล เวริ์ค เพลส จ ากัด
กับ SPCG, SPC และ SPR

2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท
แคปปิตอล เวริ์ค เพลส จ ากัด
กับ SPCG, SPC และ SPR

3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท
แคปปิตอล เวริ์ค เพลส จ ากัด
กับ SPCG, SPC และ SPR
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ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายการที่เป็นไปเพ่ือการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญา อีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล รอบปี 2562 
สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562 

รอบปี 2561 
สิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 
4. SW PARTNERS

INC. 
เป็นบริษัทให้ค าปรึกษา
การลงทุนต่างประเทศ 

1. Mr.Shoji Nishizawa
- ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ
- ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการในบริษัท โซลาร์
เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด

- เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 67 ใน SW
PARTNERS INC.

1. ค่าที่ปรึกษาการลงทุนต่างประเทศ
รายการดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาการ
ลงทุนต่ างประเทศ ของ SPCG ตาม
สัญญาบริการให้ค าปรึกษา กับ
SW PARTNERS INC.

15,186 13,316 1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญาบริการให้ค าปรึกษา
SW PARTNERS INC. กับ SPCG
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9. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาที่ส าคัญตามความเป็นมาของโครงการฯ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
และ Set Energy ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA 
ENCOM ตามข้อ 1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 6 และล าดับที่ 7) 
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