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วิสัยทศัน์ พันธกจิ และนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและนโยบายสิ่งแวดล้อม  
 
วิสัยทัศน์ 
To be the Leader in Advanced Solar Technology with the Lowest Cost in the Region. 

 
พันธกิจ 
ด้วยปณิธานท่ีมุง่มัน่ตลอด 25 ปี บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ได้พฒันาผลติภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างสมดลุ
ระหวา่ง”มูลค่า” เพื่อผู้ ถือหุ้นและพนกังาน และ “คุณค่า” ตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม  
 
นโยบายและแนวทางประพฤติปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
โซลาร์ตรอนมุ่งมั่นรับผิดชอบสงัคมอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของบริษัท และสนบัสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อพฒันาสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง คือพนกังาน ครอบครัว และชมุชนในท้องถ่ิน 
 

“เรามุ่งม่ัน สร้างสรรค์ พลังงานไทย ให้ทนัสมัย ถกูใจลกูค้า และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง” 
 

นโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน 
 
บริษัทมุง่มัน่สร้างสรรค์แรงงานไทย ใสใ่จคณุภาพชีวิตทีด่ี มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และพร้อมปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

 
โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิด้านคุณภาพ ดังนี ้
1.  มุง่มัน่พฒันาเทคโนโลยี และผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เพื่อให้ต้นทนุการผลคิตอ่หนว่ยลดลง  
2.  มุง่มัน่เพิม่ขีดความสามารถของพนกังาน และสร้างจิตส านกึในงานท่ีรับผิดชอบ 
3.  มุง่มัน่ สือ่สารและสง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องในด้านระบบบริหารคณุภาพ  
4.  มุง่มัน่ปรับปรุงระบบบริหารคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า 
 
นโยบาย ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงระบบอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม เป็นสิง่ส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจ   อีกทัง้ให้เกิดความมุง่มัน่ในการด าเนินการ การจดัท า การน าไปปฏิบตัิ ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดและการรักษาไว้ซึง่ระบบ
อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม ผู้บริหารระดบัสงูจงึได้ก าหนดนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม 
ดงันี ้

“เรามุ่งมั่น สร้างสรรค์พลังงานไทย ใส่ใจอาชวีอนามัย 
ความปลอดภยั และห่วงใยสิ่งแวดล้อม” 
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โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิด้านอาชวีอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
 
1.  มุง่มัน่ ควบคมุ ป้องกนัอนัตรายที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการท างาน ความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ  
     ความเสยีหายตอ่สภาพแวดล้อมในการท างาน หรือตอ่สาธารณชน และลดความเสีย่งตัง้แตร่ะดบัสงูที่จะมีผลตอ่พนกังาน 
     และผู้ที่เก่ียวข้องให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ยอมรับ   รวมถงึปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 
2.  มุง่มัน่ป้องกนัมลภาวะด้านอากาศ น า้เสยี ลดปริมาณขยะ ปริมาณการใช้น า้บาดาล พลงังานและ  การใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ  
3.  มุง่มัน่ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกบักฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ 
     สิง่แวดล้อม 
4.  มุง่มัน่จดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ เพิ่มความสามารถและสร้างจิตส านกึของพนกังาน 
5.  มุง่มัน่ สือ่สารและสง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังาน และผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ในด้านอาชีวอนามยั  
     ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม 
6.  มุง่มัน่ปรับปรุงระบบการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
 

                                                                                             (หนว่ย : ล้านบาท   ยกเว้นก าไรสทุธิตอ่หุ้น) 
                                                                                                                 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (เฉล่ีย 300,000,000 หุ้น)     (เฉล่ีย 300,000,000 หุ้น)   (เฉล่ีย 300,000,000 หุ้น) 
 

หมายเหต ุ:  * หนว่ย บาทตอ่หุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 2553 2552 2551 
รายได้รวม 222.66 124.08 430.15 
รายได้จากการขายและบริการ 220.72 120.18 422.99 
ก าไรขัน้ต้น 2.80 5.09 69.21 
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ (40.57) (116.51) 2.20 
EBIT (37.14) (113.24) 5.09 
EBITDA (26.20) (96.15)  26.73 
สถานะทางการเงนิ    
สนิทรัพย์รวม 1,222.83 888.86 974.05 
หนีส้นิรวม 465.19 87.95 96.43 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 757.63 800.82 877.62 
อัตราส่วนทางการเงนิ    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.10 2.13 3.25 
อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.61 0.11 0.11 
อตัราก าไรขัน้ต้น 1.27 4.24 16.36 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (16.83) (94.23) 1.20 
อตัราก าไรสทุธิ (18.22) (93.89) 0.50 
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (3.84) (12.51) 0.23 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (5.21) (13.88) 0.25 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น* (0.14) (0.39) 0.01 
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สารจากประธานกรรมการ 
  
 

 ปี 2553 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างแท้จริง เพราะเป็นปีที่บริษัทฯ สามารถชนะการประมูล
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 44MW ซ่ึงใหญ่ที่ สุดในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ของ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทไทยอย่าง โซลาร์ตรอน ที่มีขีด
ความสามารถชนะบริษัทยกัษ์ใหญ่ของยุโรปและญี่ปุ่นที่ครองตลาดโลกมานานได้อย่างสง่างาม  
 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตและติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ได้รับ
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-
DIW)) จากกระทรวงอุตสาหกรรมและผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 2600 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า
และบริการที่ได้มาตรฐานโลกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสูง ดังนัน้ ลูกค้าทุกรายของ
บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าสินค้า บริการ ของบริษัทปลอดภยั และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 
 และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทยได้ประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีของบริษัท อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จึงได้
เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทค านึงถงึสิทธิของผู้ถอืหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักสากลอย่างดีเยี่ยม 
 

อย่างไรก็ตาม ปี 2553 เป็นปีที่ประเทศไทยมีความผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินและการเมืองสูงมาก ส่งผล
กระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อความสามารถในการท าก าไรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ โซลาร์ตรอน 
ท าให้ผลการด าเนินงานช่วง 3 ไตรมาสแรกของบริษัทติดลบ แต่ด้วยการบริหารงานภายใต้ภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพ 
ผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของบริษัทเร่ิมมีการฟ้ืนตัวขึน้และจะดีขึน้อย่างเด่นชัดในปี 2554 โดยรายได้ในปีนี ้
เพิ่มขึน้จากปีก่อนถงึร้อยละ 83.65 
 

 กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถอืหุ้น ลูกค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน  
รวมถงึผู้มีส่วนสนับสนุนบริษัทฯ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของบริษัท จะท าให้บริษัท
สามารถด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายและนโยบายในที่สุดและบริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภณัฑ์และขยาย
การด าเนินงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
เพื่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทและผู้ถอืหุ้น 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 
(นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
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สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียนท่านผู้ถอืหุ้น 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดและได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามกฎบัตร
คณะกรมการตรวจสอบโดยจะรายงานผลการด าเนินงานและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมทุกครัง้ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจ านวน 4 ครัง้ ซ่ึงได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้า
ร่วมจ านวน 4 ครัง้ โดยมีประเด็นที่มีสาระส าคัญดังนี ้
 

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2553 ของบริษัทฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้ม่ันใจว่างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างถูกต้องเพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และแผนกบัญชี เพื่อให้เป็นไปอย่าง
ถกูต้องครบถ้วน 

2. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
ฝ่ายบริหาร เพื่อวางแผนและสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง 

3. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด มาตรฐานการบัญชี (ใหม่) ข้อก าหนดต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถกูต้อง 

4. พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความอิสระและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2554 ได้เสนอแต่งตัง้บริษัท เอ เอส วี แอนด์ 
แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงนิปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

5. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่ เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ  

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดท างบการเงนิอย่างถกูต้องในสาระส าคัญตามหลักการ

บัญชีที่ รับรองทั่วไป ส าหรับการท ารายการที่เกี่ยวข้องกนัในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการปกติ
และการก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนัอย่างเพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว  
 

ขอแสดงความนับถอื 

 
 

(นางรวิฐา   พงศ์นุชิต) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 

นายเชดิพงษ์  สิริวชิช์ 
   ประธานกรรมการ 

ประวัติการศึกษา  

   ปริญญาโท Master of Economic Georgetown University, USA  
 

   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน  

   ปัจจบุนั >> ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
   2548 >> ปลดักระทรวงพลงังาน 

   2545 >> รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

   2544 – 2545 >> เลขาธิการส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

   2543 – 2544 >> อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอตุสาหกรรม 

   2539 – 2543 >> ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

ประวัติการอบรม  

 >> หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 40 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 >> หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสงู 

(ปปร.) รุ่นท่ี 5 

สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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   นางปัทมา  วงษ์ถ้วยทอง 
รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประวัติการศึกษา  

   ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance, Policy and Planning) 
University of Missouri, USA 

   ปริญญาตรี บณัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน  

   2551 – ปัจจบุนั >> รองประธานกรรมการ  เลขานกุารบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

   2550 – 2551 >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
   2548 – 2549 >> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
   2543 – 2548 >> กรรมการ บริษัท บี. เอ็ม. เอส. จ ากดั 

ประวัติการอบรม  

 >> หลกัสตูร DAP54/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  >> Financial Restructuring & Corporate Recovery,Organized by world Bank and 
the office of Corporate Debt Restructuring Advisory Committee 

 >> Senior Executive Development Program  

 >> Full Scale Internal Auditing and Control Program 

 >> Future and Derivatives for Investor 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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    นายอัครเดช  โรจน์เมธา 
    กรรมการ  
    กรรมการบริหารความเสี่ยง  
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

ประวัติการศึกษา  

   ปริญญาโท Master of Business Administration,  
Tarleton University, Texas, USA  

   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน  

   2547 – ปัจจบุนั >> กรรมการ  
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

   2550 – 2551 >> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

   2549 – ปัจจบุนั >> กรรมการบริหาร  
บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั 

   2547 – กมุภาพนัธ์ 2550 >> กรรมการ  
บริษัท ซนัวู้ดอินดสัทรีส์ จ ากดั (มหาชน) 

   2545 – 2546 >> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ดิจิตอล ออนป้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

   2537 – 2544 >> กรรมการบริหาร  
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

ประวัติการอบรม  

   2547 >> หลกัสตูร DAP27/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> 4,580,000 หุ้น 
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นางรวิฐา   พงศ์นุชติ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประวัติการศึกษา  

   ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการท างาน  

   ปัจจบุนั >> กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 >> อนกุรรมาธิการนโยบายการเงินและการคลงัมหภาค  วฒุิสภา 
 >> อนกุรรมาธิการติดตามและประเมินผลด้านการพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร การค้าและการ

ลงทนุ วฒุิสภา 
 >> อนกุรรมาธิการด้านโลจิสตกิส์ ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการตรวจสอบสญัญาสมัปทานดอน

เมือง โทลเวย์  วฒุิสภา 
 >> กรรมการและเลขาธิการสมาคมข้าราชการสรรพากร สมาคมข้าราชการสรรพากร  
 >> กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. บริหารสนิทรัพย์สขุมุวิท 
 >> กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกฎหมาย  บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
 >> กรรมการ สมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทนุ (วตท.)  สมาคมนกัศกึษาวิทยาการตลาดทนุ 
 >> กรรมการ รุ่นท่ี 1 หลกัสตูรบริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) สมาคม

นกัศกึษาวิทยาการตลาดทนุ 
 >> ที่ปรึกษาประจ าสถาบนัวิทยาการเศรษฐกิจและการคลงั มลูนธิิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจ

การคลงั (สวค.) 
ประวัติการอบรม  

 >> หลกัสตูร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นท่ี 15 
 >> หลกัสตูร Director Accreditation Program และ Director Certification Program สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 >> หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 3 (ปรม.) สถาบนัพระปกเกล้า 
 >> หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท. รุ่นท่ี3) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 
 - >> หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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พลเอกชาตรี  ทัตติ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประวัติการศึกษา  

   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑติ  โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  
 หลกัสตูรประจ าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

ประวัติการท างาน  

   2547 – ปัจจบุนั >> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

   2552 – ปัจจบุนั >> ผู้อ านวยการ  
ส านกังานงบประมาณกระทรวงกลาโหม 

   2551 – 2552 >> หวัหน้าฝ่ายเสนาธิการ   
ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

   2548 – 2551 >> เจ้ากรมการเงิน  
ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

   2546 – 2548 >> รองผู้อ านวยการ  
ส านกังานงบประมาณกระทรวงกลาโหม 

   2545 >> ผู้ช่วยหวัหนา่ฝ่ายเสนาธิการ  
ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

 
ประวัติการอบรม  
 >> หลกัสตูรการเมืองการปกครองส าหรับผู้บริหารชัน้สงู รุ่นท่ี 4 สถาบนัพระปกเกล้า 
 >> หลกัสตูรผป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 15 วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 
 >> หลกัสตูร  Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาโท บญัชีมหาบญัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชีบญัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน  

   2547 – ปัจจบุนั >> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

    >> กรรมการตรวจสอบ บจ.กลางดงไลมแอนแอก็เพิร์ตเอ็นไวรอนแมนท์ 
   2549 – ปัจจบุนั >> กรรมการผู้อ านวยการ  บมจ.อินทรประกนัภยั 
   2544 – 2552 >> กรรมการผู้จดัการ  บจ.เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟเซอร์วิส 
   2545-2548 >> กรรมการผู้จดัการ บมจ.ไทยเจริญประกนัภยั 
ประวัติการอบรม  

 >> หลกัสตูร Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 >> หลกัสตูร Audit Committee Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 >> หลกัสตูร Director Certification Program  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 >> หลกัสตูร The Role of the Chairman Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 
 >> หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 
 >> Role of the Compensation Committee Program (5/2008) 
 >> Chartered Director Class (3/2008) 
 >> Advance Audit Committee Programs (1/2009) 

 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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ดร.ภาวัน สยามชัย 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

 

ประวัติการศึกษา  

   ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
   ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบณัฑิต สาขาไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   ปริญญาตรี วิศวกรรมบณัฑิต สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอนัดบั 2 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการท างาน  

   ปัจจบุนั >> กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

  
   2550 -  2552 >> Project Coordinator 

Centrotherm photovoltaics AG 
   2548 - 2550 >> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ  

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
  

  

  

สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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นายสงกรานต์  เตชะณรงค์ 
    กรรมการ 

ประวัติการศึกษา  

   ปริญญาตรี Financial and Supply Chain at Waikato University, Hamilton, New Zealand 

ประวัติการท างาน  

   2552 – ปัจจบุนั >> กรรมการ  
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

   2549 – ปัจจบุนั >> กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท โบนนัซา่ กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั จ ากดั 

   2549 – ปัจจบุนั >> กรรมการ  
บริษัท โบนนัซา่ รีสอร์ท โอเต็ล จ ากดั 

   2548 – ปัจจบุนั >> กรรมการ  
บริษัท โบนนัซา่ พร๊อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท จ ากดั 

   2545 – ปัจจบุนั >> กรรมการ ผู้จดัการ 
บริษัท ชเูตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

 

สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> 2,460,000 หุ้น 
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โครงสร้างองค์กร 
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  ข้อมูลทั่วไป  

 

ชื่อบริษัท          บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่    เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.  
                            ทาวเวอร์ ชัน้ 16   ถนนสขุมุวิท 71  
                             แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา    
                            กรุงเทพมหานคร   10110 

โทรศพัท์  0-2392-0224   
โทรสาร 0-2381-2971, 0-2381-0936  

ศูนย์เทคโนโลยโีซลาร์ตรอน : 
 เลขที่ 88/8 หมู ่10  ถนนธนรัชต์             

ต าบลหนองน า้แดง  อ าเภอปากช่อง 
 จงัหวดันครราชสมีา  30130 

โทรศพัท์  0-4436-5651-3  
โทรสาร   0-4436-5654 

เว๊บไซต์  www.solartron.co.th 
E-mail               support@solartron.co.th 

 
ทุนจดทะเบียน  จ านวน  300,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน  300,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว  
                                          จ านวน  300,000,000 หุ้น 
ทุนช าระแล้ว  จ านวน  300,000,000 บาท 
 
วันที่ก่อตัง้บริษัท  12  พฤศจิกายน 2529 
วันท่ีจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 24 กนัยายน 2547 
ประเภทธุรกิจ ผลติ จ าหนา่ย ส ารวจ ออกแบบและติดตัง้  

ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
และพลงังานทดแทน 

 
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000877 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์   : 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ชัน้ 2 
เลขที่ 2/7 หมูท่ี่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงทุง่สองห้อง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร  10210 
โทรศพัท์ 0-2596-9000 
โทรสาร  0-2832-4994-6                      

 
ผู้สอบบัญชี  :    
      นางขวญัใจ  เกียรติกงัวาฬไกล 
      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5875 
      บริษัท เอเอสวี แอนด์เเอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
      47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
      เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 
      โทรศพัท์ 0-2294-8504 
      โทรสาร  0-2294-2345  
 
ที่ปรึกษากฏหมาย  :    
    นายสมเกียรติ  เรืองสรุเกียรติ 
    บริษัท ส านกังานบางกอกลอว์ออฟฟิตแอนด์แอสโซซเิอทส์ จ ากดั 
    75/20 อาคารโอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 17 ถนนสขุมุวิท 21 
     แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110       
    โทรศพัท์ 0-2661-6896-9 
    โทรสาร  0-2661-6895 

 
 

http://www.solartron.co.th/
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2529  โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการน าเทคโนโลยี

พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อการผลติไฟฟ้า ซึง่เป็นพลงังานสะอาดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งานในประเทศไทยกว่า 24ปี  
ปัจจุบนับริษัทฯ ประกอบธุรกิจการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และให้บริการแบบครบวงจรในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์/ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์   ที่ผา่นมาบริษัทฯ มีผลงานติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์กวา่ 250,000 
ระบบทัว่ประเทศไทย ปัจจบุนั บริษัทฯ ก าลงัก่อสร้างโรงงานผลติเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการผลติประมาณ 30 เมกะวตัต์ตอ่ปี  ซึ่ง
ช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตและสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ นอกจากนีย้งัรองรับการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องของตลาดพลงังานโลกโดยเฉพาะตลาดโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่ง
นกัลงทนุทัว่โลกให้ความส าคญัในการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศที่มีศกัยภาพของแสงแดดสงู เช่น ประเทศไทย 
ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตศนูย์สตูร นอกจากนีรั้ฐบาลยงัสนบัสนนุการรับซือ้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลงังานแสงอาทิตย์ในอตัราพิเศษโดยได้รับสิทธิ
และประโยชน์ด้านภาษีอากรสงูสดุท าให้บริษัทเอกชนจ านวนมาหนัมาลงทนุและได้รับสญัญาซือ้ขายพลงังานแสงอาทิตย์จากการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลติแล้วถึง 2,000 เมกกะวตัต์          

 
สินค้าและบริการของบริษัท 
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บริษัทฯ ได้พฒันาระบบการผลติจนเป็นท่ียอมรับจากตา่งประเทศ  สนิค้าของบริษัทฯ ประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทกุรุ่น
ได้รับการรับรองจากสถาบนั TUV Rheinland ประเทศเยอรมนันี ซึง่เป็นสถาบนัท่ีได้รับการยอมรับสงูสดุจากทัว่โลก ท าให้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เป็นท่ียอมรับจากลกูค้าตา่งประเทศ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมมีหลากหลาย ดงัตวัอยา่งเช่น 

 
แผงเซลล์แสงอาทติย์ 

 
   รุ่น 150 วตัต์ ถึง 210 วตัต์ 
 
 
 

เหมาะส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพราะมีความแข็งแรง
ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ สามารถผลิ ตไฟฟ้าได้
ประสิทธิภาพสงูและเช่ือมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลติได้เป็นอยา่งดี 

               

 
รุ่น 120 วตัต์ ถงึ 130 วตัต์ 

เหมาะส าหรับการติดตัง้บนหลงัคา อาคาร ที่พกัอาศยั และโรงงาน สะดวกต่อ
การบ ารุงรักษาและทนทานตอ่การใช้งานทัง้ในชนบทและในเมือง 

 

 
 
 
 
 

รุ่น เลก็ มีขนาดที่หลากหลาย
ตัง้แต ่5 วตัต์ ถึง 80 วตัต์ 

บริษัทสามารถผลิตตามความต้องการใช้งานของลกูค้า มีความสะดวกต่อการ
เคลือ่นย้ายและติดตัง้ 
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ระบบพลังงานแสงอาทติย์ 
 

 ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตส าหรับครัวเรือน
ชนบทหา่งไกล (โซลาร์โฮม) 

 ระบบสบูน า้พลงังานแสงอาทิตย์ 
 ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานแหลง่พลงังาน 
  ระบบประจแุบตเตอร่ีพลงังานแสงอาทิตย์ 
 

 ระบบสือ่สารโทรคมนาคมพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ระบบไฟสอ่งสวา่งสาธารณะพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 ระบบไฟฟ้าสญัญาณทางทะเลพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

 
 
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ส าหรับครัวเรือนชนบทห่างไกล (โซลาร์โฮม) 

 
 
 
ระบบสูบน า้พลังงานแสงอาทติย์ 

 
                 
                  เคร่ืองสูบน า้     แผงเซลล์แสงอาทติย์                   หอถังสูงเก็บน า้ 
 

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์เพื่อใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
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ระบบไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทติย์        ระบบไฟจราจรกะพริบพลังงานแสงอาทติย์ 
 

 
 
 
 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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โครงสร้างรายได้ 
 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ส าหรับงวดปี 2551,  2552  และ  2553  แยกตามประเภทสนิค้าและบริการ ดงันี ้
 
    ตารางที่  1  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ส าหรับงวดปี  2551, 2552 และ 2553  
 
 2551 2552 2553 

 มูลค่า 
(พันบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(พันบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(พันบาท) 

ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์และก่อสร้างโรงไฟฟ้า* 

97,523 22.67 58,121 46.85 226,181 101.58 

2. รายได้จากการขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
อปุกรณ์ประกอบ 

325,466 75.67 62,056 50.00 
 

(5,465) (2.45) 

3. รายได้อื่นๆ** 7,158 1.66 3,910 3.15 1.938 0.87 
รายได้รวม 430,147 100.00 124,088 100.00 222,654 100.00 

หมายเหต ุ:  
* หมายถึงรายได้จากคา่บริการติดตัง้ระบบฯ รวมกบัรายได้จากการขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอปุกรณ์ประกอบอื่นๆ 
 ** ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น เป็นต้น 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

 
การบริหารความเส่ียง 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน)  ได้ตระหนกัในความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงในฐานะเป็นองค์ประกอบ หนึ่ง
ที่ส าคญัในการบริหารจดัการองค์กร รวมถึงเป็นหลกัเกณฑ์ส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยการบริหารความเสี่ยง  จะเป็น
ปัจจยัส าคญัในการผลกัดนั บริษัทให้สามารถด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ มัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต  

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ โซลาร์ตรอน 

ความ เสีย่ง (Risk) คือ เหตกุารณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายใต้สถานการณ์ที่ไมแ่นน่อน และจะสง่ผลกระทบ
หรือสร้างความเสยีหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทัง้ใน 
ระดบัองค์กรและระดบัฝ่ายงาน โซลาร์ตรอน จึงจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ขึน้โดย
มุง่เน้นให้มีการระวงัภยั เตรียมการป้องกนั หรือรับมือตอ่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสญูเสยี ความเสยีหาย ปัญหา อปุสรรค      
ภยัคกุคาม และสถานการณ์ที่ไมแ่นน่อนตา่ง ๆ ซึง่ถือเป็นการบริหารและควบคมุการด าเนินงานตา่ง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะท าให้
บริษัทฯ เกิดความเสยีหาย หรือความล้มเหลวในอนาคตให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมนิได้ ควบคมุได้ และตรวจสอบได้
อยา่งมีระบบ โดยค านงึถงึการบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคญั  

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้ตระหนกัถึง วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึง่สร้างความเสยีหายและสง่
ผลกระทบรุนแรงตอ่ทกุภาคสว่นของโลก จนกลายเป็นวาระแหง่ชาติของทกุประเทศทีต้่องเร่งแก้ไข อีกทัง้เป็นต้นเหตสุ าคญัของ
สถานการณ์ราคาพลงังานและราคาสนิค้าอปุโภคบริโภคที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลกระทบเป็นวงกว้างตอ่การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ ประเทศมหาอ านาจอยา่งจีน สหรัฐอเมริกา ยโุรป และญ่ีปุ่ น จึงหนัมาให้ความส าคญัตอ่การพฒันาและสง่เสริมพลงังาน
ทดแทนโดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่เป็นพลงังานท่ีมีอยูอ่ยา่งไมจ่ ากดัและไมท่ าร้ายสิง่แวดล้อม อนัเป็นเหตใุห้มีการ
เปลีย่นแปลงทางโครงสร้างตลาดพลงังานอยา่งมีสาระส าคญั นกัลงทนุทัว่โลกหนัมาลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใน
ประเทศที่มีศกัยภาพของแสงแดดสงู เช่น ประเทศไทย จากเดมิระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เหมาะส าหรับตลาดชนบทท่ีไฟฟ้า
เข้าไมถ่งึ แตปั่จจบุนัและแนวโน้มตอ่ไปในอนาคตโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์กลบัเป็นพลงังานที่ต้องการของตลาดเอกชนมากจน
มีนกัลงทนุท่ีท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลติสงูถงึ 2,000 เมกกะวตัต์ 
นบัเป็นอตัราการเติบโตอยา่งก้าวกระโดด 

ดงันัน้ ในปี 2553 บริษัทฯ จึงได้บรูณาการปัจจยัความเสีย่งซึง่อาจสง่ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและแบง่แยกปัจจยัความเสีย่งที่ต้องบริหารอยา่งใกล้ชิดโดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
    
1. ความเสี่ยงจากการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

 
ในปัจจบุนัรัฐบาลมีนโยบายให้การสนบัสนนุการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อยา่งเตม็ที่ โดยรับซือ้ไฟฟ้าที่ผลติจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ในราคาหนว่ยละกวา่ 11.25 บาท ( 8 บาทบวกราคาไฟฟ้าพืน้ฐาน 3.25 บาท) เป็นระยะเวลา 10 ปีและให้
การสนบัสนนุในการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิคิบคุคลในปีที่ 1 ถึงปี
ที่  8 และเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลเพียงคร่ึงหนึง่ของรายได้สทุธิทางภาษีทัง้หมดในปีที่ 9 ถึงปีที ่ 13 ท าให้เปิดโอกาสทางการ
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ตลาดแก่นกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศให้เข้ามาลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่บริษัทท่ีเข้ามาใหมอ่าจชิง
สว่นแบง่ทางการตลาด และอาจกระทบตอ่อตัราการเติบโตของรายได้ของบริษัทในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงทุนในโครงการที่มีมลูค่าสงูซึ่งต้องพึ่งพิงคุณภาพของเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์
เพื่อให้ได้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากที่สดุ ผู้ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนีต้้องมีการเตรียมตวัเป็นระยะเวลานานเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจให้กบัหนว่ยงานของรัฐและลกูค้า ในขณะที่บริษัทฯ มีความพร้อมทัง้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการก่อสร้าง
มากวา่ 25 ปี บริษัทฯ เป็นผู้น าในธุรกิจออกแบบก่อสร้างและติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จึงมีความ
ได้เปรียบในด้านการตลาดเหนือกวา่คูแ่ขง่รายอื่นๆ  

 
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 
บริษัทมีการน าเข้าวตัถดุิบในการผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอปุกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

จากต่างประเทศ การเสนอราคาและการช าระเงินจะใช้เงินเหรียญสหรัฐและเงินยูโรเป็นหลกั ในขณะที่สินค้าและบริการใน
ประเทศสร้างรายได้เป็นสกลุเงินบาทให้แก่บริษัท ดงันัน้บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน  บริษัทฯ 
ตระหนกัดีถึงความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นนี ้ดงันัน้บริษัทฯ จึงบริหารความเสีย่งโดยในการสัง่ซือ้วตัถดุิบและอปุกรณ์ในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทมีการจองสินค้าและก าหนดราคาสินค้าล่วงหน้าส าหรับโครงการที่ประมูลได้ จากนัน้จึงท าการเปิด
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพื่อสัง่ซือ้สินค้าจริงเป็นรายเดือน และท าสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward 
Contract) เต็มจ านวนส าหรับแตล่ะ L/C ในช่วงที่อตัราแลกเปลีย่นมีความผนัผวนหรือมีแนวโน้มคา่เงินบาทจะออ่นคา่ลง  

 
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงงานจากลูกค้าภาครัฐ 

 
ในช่วงอดีตที่ผา่นมา รายได้ประมาณร้อยละ 70 ของบริษัทมาจากโครงการติดตัง้ระบบไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

ให้กบัโครงการของหนว่ยงานราชการกลางและหน่วยงานราชการท้องถ่ิน ดงันัน้ หากในอนาคตรัฐบาลมีการชะลอหรือยกเลิก
โครงการท่ีเก่ียวกบัการสง่เสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ หรือบริษัทไมส่ามารถประมลูงานจากภาครัฐได้ อาจท า
ให้รายได้ในอนาคตลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

ธุรกิจการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในปัจจบุนัสว่นใหญ่เป็นการลงทนุด้านการพฒันาสาธารณปูโภคของภาครัฐ 
ท าให้บริษัทต้องพึง่พิงงานจากภาคราชการ อนัเป็นลกัษณะปกติของธุรกิจ และอปุสงค์จากภาครัฐมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนีรั้ฐบาลต้องการสนบัสนนุการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน แทนพลงังานสิน้เปลือง ท าให้รัฐบาลประกาศ
นโยบายที่ชัดเจนเป็นแผนพฒันาพลงังานทดแทนในการประชุมยุทธศาสตร์พลงังาน ซึ่งในระยะเร่ิมต้นของการน าพลงังาน
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ภาครัฐจะเป็นหน่วยงานหลกัในการริเร่ิมและลงทุนเพื่อกระตุ้นการบริโภคและสร้างขนาดตลาด 
ดงัที่ประสบความส าเร็จในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว เช่น เยอรมนีและญ่ีปุ่ น เป็นต้น   

ที่ผ่านมาบริษัทเป็นผู้ติดตัง้ระบบการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัโครงการภาครัฐประมาณร้อยละ 70 ของ
โครงการทัง้หมดที่รัฐให้การสนบัสนนุ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประมลูโครงการและความสมัพนัธ์อนัดีกบัหนว่ยงาน
ราชการ นอกจากนัน้ในอนาคตการพึง่พางานจากราชการอาจลดลงจากการเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ของภาดเอกชน อาทิเช่น 
การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนการผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสง่ออกไปยงัทวีปยโุรปและในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยผา่นเครือขา่ยของบริษัท Grundfos 
Management ประเทศเดนมาร์ก อีกด้วย 
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   โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงนิปันผล 
 

รายชื่อและสดัสว่นการถอืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553 มดีงันี้ 

หมายเหตุ:   
  1 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มเตชะณรงค์ ประกอบด้วย 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.นายไพวงษ์              เตชะณรงค์ 34,936,900 11.65 
2.นางภสัสรา              เตชะณรงค์ 8,587,400 2.86 
3.นายสงกรานต์         เตชะณรงค์ 2,460,000 0.82 
4.นางสาวพทัธมน       เตชะณรงค์ 1,181,000 0.39 
5. นางสาวไพพรรณี    เตชะณรงค์ 436,200 0.15 
6.นายอารักษ์             เตชะณรงค์ 140,000 0.05 

      
2 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มโรจน์เมธา ประกอบด้วย 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.นางพรศิริ           โรจน์เมธา 15,000,000 5.00 
2.นายอคัรเดช        โรจน์เมธา 4,580,000 1.52 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินหลงัหกัภาษีเงินได้ 
นิติบคุคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชีประจ าปี  

 
รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ณ  วันที่ 30 ธันวาคม  2553 
จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

1. กลุม่เตชะณรงค์1 47,741,500 15.91 

2. กลุม่โรจน์เมธา2 19,580,000 6.52 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 33,845,877 11.28 

4. นายสเุนตร  บรุกสกิร 11,932,800 3.98 

5. CLEARSTREAM NOMINEES LTD 9,657,310 3.22 

6. นางนราวดี  จินดาเงิน 5,009,700 1.67 

7. นางนนธญา  อภิธโนทยั 4,445,500 1.48 

8. น.ส.วลัลภา  อนนัตาวระ 3,800,000 1.27 

9. น.ส.พอจิต  พรภกัดีวฒันา 3,336,000 1.11 

10. นายสรุพนัธ์   พุม่แก้ว 3,200,000 1.07 

 รวม 142,548,687 47.52 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการแตล่ะคณะจะมี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2553 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ - สกลุ กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ต าแหนง่ 

นายเชิดพงษ์       สริิวิชช์    ประธานกรรมการบริษัท  

นางปัทมา          วงษ์ถ้วยทอง   รองประธานกรรมการบริษัท/
เลขานกุารบริษัท 

นายอคัรเดช        โรจน์เมธา   กรรมการบริษัท 

นางรวฐิา            พงศ์นชิุต   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

พลเอกชาตรี        ทตัติ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายสชุาติ           ไตรศิริเวทวฒัน์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายภาวนั           สยามชยั   กรรมการบริษัท 

นายสงกรานต์     เตชะณรงค์   กรรมการบริษัท  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมัน่คง
สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการควบคมุภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

4. พิจารณาอนุมตัิงบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถึงติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าที่ส าคญัตา่งๆ  

5. ให้ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉยัด้วยดลุยพินิจที่รอบคอบตามเร่ืองที่เสนอในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6. พิจารณาแตง่ตัง้/ถอดถอน คณะอนกุรรมการเฉพาะเร่ืองตามความเหมาะสม 

7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณา ตลอดจนพร้อมที่จะคดัค้านการ
กระท าของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีที่มีความขดัแย้งในเร่ืองที่มีนยัส าคญัตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 
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8. จดัให้มีนโยบายการก ากับดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังานให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 

9. พิจารณาอนุมตัิรายการที่ทีนยัส าคญัต่อบริษัท เช่น รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การ
ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

10. พิจารณาอนมุตัิ/หรือให้ความเห็นชอบตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก าหนด 
และแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

11. งดซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

12. รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา บตุร/ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการทกุไตรมาส รวมถึง
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบทนัทีหากมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

13. จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

 

 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี ดงันี ้

1. นางรวฐิา  พงศ์นชิุต  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลเอกชาตรี ทตัต ิ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสชุาต ิ ไตรศิริเวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท าให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเศไทย ดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และพิจารณาเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยค านงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และประสบการณ์
ของบคุคลากร รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
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6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการ
เปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถกูต้อง ครบถ้วนเช่ือถือได้ รวมทัง้ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนาม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
6.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
6.6 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
6.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
6.8 รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
8. สอบทานและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดล้อมของบริษัท 

 

หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคล

ที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสวนร่วมในการบริหารงานลกูจ้างพนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่ อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่ได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นที่อาจมีความขดัแย้ง
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาต
ตอ่ส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ
หรือให้กู้ ยืมค า้ประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ
อนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหน้าที่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาต
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หรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวม
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและไมเ่ป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีที่มีผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2553 ที่ประชมุมีมติให้ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทเป็น ดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายเดือน/ท่าน ค่าเบีย้ประชุม/ครัง้/ท่าน  
คณะกรรมการบริษัท 10,000.-  บาท 15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3,000.-  บาท  10,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน -   8,000 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง -   8,000 

 
หมายเหตุ  ค่าเบีย้ประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้ โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ให้ได้รับ
คา่ตอบแทนสงูกวา่กรรมการอตัราร้อยละ 20 
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ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงนิ 
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

 
 
 
 
 

 
 
ค่าตอบแทนอื่น 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังาน  เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมาโดยพนกังานจะ
จ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ  2  ของเงินเดือนทกุเดือน ในขณะท่ีบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ  2  ของเงินเดือนทกุเดือน 

 
จ านวนครัง้ของการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประจ าปี 2552 และ 2553 
 

รายชื่อกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 

นายเชิดพงษ์    สริิวิชช์ - 2/7 - - - - 
นางปัทมา       วงษ์ถ้วยทอง 8/8 7/7 - - 1/1 1/1 
นายอคัรเดช   โรจน์เมธา 8/8 7/7 - - 1/1 1/1 
นางรวฐิา        พงศ์นชิุต 2/8 7/7 3/3 4/4 - 1/1 
พลเอกชาตรี    ทตัต ิ 8/8 2/7 - 3/4 1/1 - 
นายสชุาต ิ      ไตรศิริเวทวฒัน์ 1/8 7/7 3/3 4/4 1/1 1/1 
นายภาวนั       สยามชยั - 7/7 - - - 1/1 
นายสงกรานต์   เตชะณรงค์ 2/8 1/7 - - 1/1 1/1 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ดงัรายละเอียดหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการในหวัข้อยอ่ย “การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2552 ปี 2553 
คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททกุทา่น 1,456,800 1,436,200 
จ านวนกรรมการบริษัท (ทา่น) 5 8 
รูปแบบคา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุ และ

คา่ตอบแทนรายเดือน 
คา่เบีย้ประชมุ และ
คา่ตอบแทนรายเดือน 
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โซลาร์ตรอนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญักบัการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดว่าเรา จะท าสิ่งที่สามารถท า

เพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ  กนัได้   ในที่สดุบริษัทฯ คิดว่าจะท าการถ่ายทอดความรู้และปลกูจิตส านึกเร่ืองสิ่งแวดล้อม  
โดยมุง่สร้างองค์ความรู้ให้ แก่   เยาวชน  สงัคมและชมุชน  ใน เร่ืองของมีสว่นร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตส านึกบทบาท
ของการแสดงความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม   โดยการสร้างสวนสาธิตพลงังานสะอาดที่ศนูย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน ตัง้อยู่ที่  88/8  
หมู ่10  ต าบลหนองน า้แดง  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสมีา    ซึง่เปิดโอกาสให้หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน  นกัเรียน
นกัศกึษา  รวมถึงผู้สนใจที่มีใจรักษาสิง่แวดล้อมได้เป็นสว่นหนึ่งของการร่วมดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม   เข้าเยี่ยมชมและรับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการใช้พลงังานแสงอาทิตย์แทนพลงังานไฟฟ้า   ซึ่งสวนสาธิตพลงังานสะอาดแห่งนีจ้ะแสดงให้เห็นการ
ประยกุต์เทคโนโลยีโดยดึงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัในแบบที่ไม่กระทบกบัสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด    จากตวัอย่าง
การใช้ไฟจากพลงังานแสงอาทิตย์    เช่น  ระบบสบูน า้    ระบบไฟสอ่งสวา่ง     ระบบไฟฟ้าในครัวเรือน  ระบบโทรคมนาคม   ระบบ
ไฟจราจร     ฯลฯ 
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การก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบตัิของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ในหมวดตา่ง ๆ ดงันี ้
 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั 
 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นอนัได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การ
ได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอน
กรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุ
หรือเพิ่มทนุ อีกทัง้ผู้ ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์วิธีการในการเข้าร่วมประชมุ และข้อมลูที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ
ก่อนการประชมุในเวลาอนัควรมีโอกาสซกัถามกรรมการและมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะไม่กระท าการใด ๆ 
อนัเป็นการละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยไมจ่ ากดัเฉพาะสทิธิที่กฎหมายก าหนดไว้เทา่นัน้ 

บริษัทฯ จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 ในวนัที่ 29 เมษายน 2553 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน ผู้ถูก
เสนอช่ือเป็นกรรมการเพิ่มเติม 3 คน และผู้บริหารในต าแหนง่ส าคญัเข้าร่วมประชมุอยา่งพร้อมเพรียง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัดในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุม รายงานประจ าปี และข้อมูลต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ในหนงัสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้ชีแ้จงกฎเกณฑ์ วิธีการและ
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชมุอยา่งครบถ้วน พร้อมทัง้แนบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัวาระการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาก่อนการประชุม บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม รายงานประจ าปี และข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้ใน
เว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ ก่อนการประชมุ ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองได้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่งในจ านวน 2 คนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
และในระหวา่งประชมุ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบข้อซกัถามอย่างครบถ้วน โดยมีระยะเวลา
การประชมุประมาณ 2 ชัว่โมง ซึง่เพียงพอตอ่การประชุม ชีแ้จง ตอบข้อซกัถาม และสรุปมติที่ประชุม บริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานการ
ประชมุซึง่จดบนัทกึรายงานการประชุม การออกเสียง รวมทัง้ข้อซกัถามในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 
วนัหลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์  (Website) ของบริษัทฯ (www.solartron.co.th) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้
ตรวจสอบโดยไมจ่ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 
 
 
 

http://www.solartron.co.th/
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2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

บริษัทฯ ตระหนกัว่าผู้ ถือหุ้นทกุรายควรได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการดแูลให้การใช้เงิน
ของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม การจดัการประชุมในลกัษณะที่สนนัสนนุให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียม เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การก าหนด
มาตรการป้องกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และก าหนดแนวทางการ
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการายงานสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัให้เป็นตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังาน กลต. 

 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 ในวนัที่ 29 เมษายน 2553 บริษัทฯ เสนอช่ือกรรมการอิสระจ านวน 2 คน 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุพิจารณามอบฉนัทะให้คนใดคนหนึง่ และได้จดัสง่แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นเลอืกใช้ให้เหมาะกบัความประสงค์ โดยรวมหนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ 
ประธานในที่ประชมุได้ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระท่ีก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุและไมม่ีการเพิ่มเติมวาระอื่นนอกเหนอืจาก
ที่ก าหนดไว้ในการประชมุประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบข้อซกัถามอย่างครบถ้วนและเท่าเทียม
กนั โดยไมค่ านงึวา่ผู้ ถือหุ้นนัน้จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายยอ่ย บริษัทฯ จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยประธานแจ้งผลการลงคะแนนและจ านวนเสยีงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระต่อที่ประชุม
ในทนัที หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัก็สามารถโต้แย้งหรือขอให้ตรวจสอบคะแนนได้ทนัที นอกจานี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในหรือข้อมลูที่ได้รับทราบนจากการปฏิบตัิงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่
ผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจ้งให้พนกังานทกุคนในบริษัทฯ ได้รับทราบแล้ว 
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทฯ ตระหนกัวา่ผู้มีสว่นได้เสยีควรได้รับการดแูลจากบริษัทฯ ตามสทิธิที่มตีามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มกีบับริษัท 
ซึง่บริษัทฯ จะไมก่ระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเทา่นัน้ 
            คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ วา่จะก ากบัดแูลบริษัทฯ ให้มีการปฏิบตัิตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน กลต. และค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นตา่ง ๆ  เช่น ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม การปฏิบตัิตอ่ลกูค้า การปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรม การยดึถือหลกัสทิธิมนษุยชนและความเทา่เทยีมกนัในโอกาสการ
ท างาน เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดให้มีการรายงานข้อมลูส าคญัของบริษ้ทฯ ที่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ ควรได้รับรู้ ไว้ใน
รายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินส าหรับปี ข้อมลูตา่ง ๆ ที่บริษัทฯ ชีแ้จงตอ่
บคุคลภายนอก ระบบการควบคมุภายใน เป็นต้น นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือรับข้อ
ร้องเรียน  โดยผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบซึง่เป็นฝ่ายงานท่ีขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหากผู้มีสว่นได้เสยีต้องการสอบถามข้อมลูก็สามารถตดิตอ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยมี
รายละเอียดอยูใ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นข้อมลูทางการเงินและที่มิใช่ข้อมลูทาง
การเงิน อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นทางช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายมคีวามเทา่เทียมกนัในการเข้าถงึ 

ในปีบญัชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่ส าคญั และข้อมลูอื่น ๆ อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และได้เผยแพร่ข้อมูลนัน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ใน เว็บไซต์  (Website) ของบริษัทฯ 
(www.solartron.co.th) อีกทัง้ได้จัดให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ดูแลปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ และตอบข้อ
ซกัถามของนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีสว่นได้เสยีอื่น รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ 
ได้เปิดเผยข้อมลูครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านกังาน กลต. ซึง่รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชมุ จ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา 
คา่ตอบแทนกรรมการ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินซึง่แสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของผู้สอบ
บญัชี 
 
5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดวีา่ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้น และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 
บริษัทฯ มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ  โดยในปัจจบุนัมีจ านวนกรรมการรวม 8 ทา่น ประกอบด้วย 
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR)   3  ทา่น 
 กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR)  5  ทา่น 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร แบง่เป็น   
 กรรมการอิสระ (INDEPENDENT DIRECTOR)    3  ทา่น 

 
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวนรวม 8 ท่าน และได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. แล้วตามที่แสดงไว้ในหวัข้อ “กรรมการอิสระ” ด้วยสดัสว่นและคณุสมบตัิของคณะกรรมดงักลา่ว
จึงถือได้ว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม  ทัง้นีถ้ึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี แตด้่วยการยดึหลกัธรรมาภิบาลที่ดีอนัเป็นแนวทางปฏิบตัิงานของบริษัทฯมาโดย
ตลอดประกอบกบัประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรงธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็น
ระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง  จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่เป็นเหตุผลว่าการปฏิบ้ติหน้าที่ของประธานกรรมการกระท าอย่า งโปร่งใส มี
จรรยาบรรณ เป็นกลางและยดึถือประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทัง้หมดอยา่งเทา่เทียมกนั. 

 

http://www.solartron.co.th/
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ในข้อบงัคบัของบริษัทฯก าหนดวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามเป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม โดยให้กรรมการที่
อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททกุทา่น ได้ปฎิบตัิงานโดยยดึหลกักฎหมาย ธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ยเป็นส าคญั นอกจากนีค้ณะกรรมทกุทา่นยงัเต็มใจในการเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูสว่นตวั ซึง่อาจเก่ียวข้องกบัการ
ท างานของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู  ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัให้มีเลขานกุารบริษัทคอยประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน กลต. เพื่อสือ่สารกฎระเบียบ

ตา่งๆทีเ่ป็นปัจจบุนัให้คณะกรรมการบริษัทฯพงึทราบและปฎิบตัิ เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการบริษัทเป็นด้วยความเรียบร้อย
และถกูต้อง   
 
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

บริษัทฯ จดัให้มีการแบง่แยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหวา่ง คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อท่ีจะชว่ยในการ
ดแูลและสนบัสนนุการบริหารงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้ รายละเอียดของโครงสร้าง บทบาท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในชดุยอ่ยตา่ง ๆ สามารถดรูายละเอียดได้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 
 
5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตดัสินใจและให้ความเห็นชอบต่อวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง 
แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และจัดให้มีกลไกในการก ากับดูแลติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการสื่อสาร
ระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน เพื่อให้ได้รับทราบถึงวิสยัทศัน์พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
ทางระบบการสือ่สารภายในของบริษัทฯเช่น ระบบ Intranet หรือระบบจดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ (E-Mail) เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ภายในบริษัทเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีความเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คงด้วยการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯแลผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการในปี 2548 เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงาน
ปฏิบตัิ 

คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้รับ
ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที่บริษัทฯคาดหวงั นบัตัง้แตก่ารปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า สังคมสว่นรวม และตอ่
พนกังานเอง โดยได้รวบรวมข้อพงึปฏิบตัิดงักลา่วจดัท าเป็นเอกสาร “คูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ” ขึน้ และได้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้
พนกังานรับทราบและเข้าใจถึงความส าคญัอีกทัง้ได้จดัให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดแูล ติดตาม ประเมินผลให้มีการปฏิบตัิอยา่ง
จริงจงั 
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คณะกรรมการบริษัท   ได้มีก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการป้องกันมิให้มีผู้ที่มีความเก่ียวโยงกบับริษัทฯ แสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตน   โดยก าหนดให้การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัจะต้องอยู่บนพืน้ฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน  ทัง้ด้านการควบคมุการด าเนินงาน  การปฏิบตัิงาน
และรายงานทางการเงิน  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางการ  โดยบริษัทฯได้ก าหนดให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ต้อง
ปฏิบตัิงานโดยค านงึถึงหลกัการควบคมุภายในท่ีดี    และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานทางการตา่ง ๆ อยา่งเคร่งครัด  อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบมีหน้าที่ในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิงาน  เพื่อให้การด าเนินการ
ภายในบริษัทฯ เป็นไปโดยถกูต้องเหมาะสมตามหลกัการควบคมุภายในที่ดี  โดยฝ่ายก ากับและตรวจสอบจะท าการประเมินความ
เสีย่งในแตล่ะสว่นงานเพื่อก าหนดขอบเขต  ระยะเวลา  และจ านวนพนกังานท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบ  และน าเสนอรายงานการ
ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา 
 
5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และยงัอาจมีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น ประธานกรรมการและกรรมการบริหารจะร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการ
ประชมุคณะกรรมการ โดยกรรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุคณะกรรมการได้ และเลขานกุารบริษัทจะเป็น
ผู้จดัท าหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทกุท่านได้รับทราบเป็นการลว่งหน้า
เพื่อให้กรรมการทกุทา่นสามารถเข้าร่วมประชมุได้อยา่งพร้อมเพรียง 

 
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้ให้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะสามารถเสนอวาระการ

ประชมุและอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทัว่ถึงกนั อีกทัง้ประธานกรรมการได้สง่เสริมให้กรรมการแตล่ะท่านใช้ดลุยพินิจในการ
พิจารณาแสดงความคิดเห็นหรือตดัสนิใจอยา่งละเอียดรอบคอบ และสร้างสรรค์ในทกุ ๆ วาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระ
หรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ ทัง้นีเ้พื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุโดยรวมต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้ถ้ามีวาระใดที่
เก่ียวข้องกบัหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการจะเชิญผู้บริหารของหน่วยงานที่เก่ียวข้องนัน้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อ
รายงานข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ หรือชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ ผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้กรรมการแตล่ะทา่นได้ท าความ
รู้จกักบัผู้บริหารของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องนัน้ ๆ ส าหรับใช้ประกอบในการพิจารณาถ่ายทอดหน้าที่งานตอ่ไป 

 
ทัง้นีใ้นรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระรวม 7 ครัง้ โดยรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

แตล่ะทา่นได้แสดงรายละเอียดไว้ในหวัข้อ “จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
บญัชี 2553 และจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะรายเข้าร่วมประชมุในรอบบญัชี 2553” 
 
5.5 การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และ
น ารายช่ือนัน้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการคดัเลือกบคุคลเข้า
เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงได้ โดยมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
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กรรมการท่ีเหลอือยู ่ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้เช่นนีจ้ะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่ก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนัน้ชอบที่จะอยู่
ได้ และส าหรับผู้บริหารของบริษัทนัน้ ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทจะท าหน้าที่พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมที่จะได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไปและรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน รับทราบ แตท่ัง้นี ้คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการจะต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ 
ได้แสดงข้อมลูคา่ตอบแทนดงักลา่วในหวัข้อ “คา่ตอบแทนกรรมการ” 
 
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เข้าอบรมและพฒันา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะเข้าร่วมการอบรมสมัมนากับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังาน กลต . สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สง่เสริมให้ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท พนกังานในทกุระดบัที่เก่ียวข้องได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองที่เก่ียวกบักฎหมายและข้อบงัคบัท่ีประกาศใช้ใหม ่ 
 
รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
รายการระหว่างกนักับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 

ในระหว่างปี 2553 บริษัท ที่เกิดขึน้กบักิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เก่ียวเนื่องกับการซือ้
อะไหลแ่ละการให้ / รับบริการ รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหลา่นัน้ 
และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนั เช่น ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ นโยบายในการ
ก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 27 แล้ว 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการกับบุคลลที่อาจมีความขดัแย้ง 
 
รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ทีเ่กิดขึน้สว่นใหญ่  เป็นรายการระหวา่งบริษัทฯ  กบักิจการท่ีมีความเก่ียวเนื่องกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ  ซึง่จะมีสว่นชว่ยให้การด าเนินความคลอ่งตวั  และน าไปสูก่ารพฒันาและการเจริญเติบโตแบบยัง่ยืน  และการท า
รายการดงักลา่วเป็นไปโดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ   และผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตเป็นท่ีตัง้  มิได้กระท าเพื่อ
จ าหนา่ยถา่ยโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยงับคุคลท่ีเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด 
 
มาตรการ /ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 
บริษัทฯ มีการก าหนดเร่ืองการอนมุตัิการขออนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัไว้อย่างชดัเจนในอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ  ซึ่ง
สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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นโยบาย / แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 
บริษัทฯ ยงัคงมีการท ารายการระหว่างกันกับบคุคลที่เก่ียวโยงกันอยู่  หากแต่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ น้ส่วนใหญ่เป็นรายการที่
บริษัทฯ ต้องด าเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามปกติ  โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทกับบุคลลที่อาจมีความขัดแย้งโดยบริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือสอบบัญชีหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระพิจารณา
ตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาพร้อมทัง้เปิดเผยชนิดมูลค่า  และเหตุผลในการท ารายการต่อผู้ ถือหุ้นตาม
ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเคร่งครัด 
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รายการกับบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
  
ในระหวา่งปี  2552 และ ปี 2553 บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง โดยมี
รายละเอียดตามประเภทรายการ ดงันี ้
   

1. รายการระหวา่งบริษัทกบันายอคัรเดช  โรจน์เมธา 
ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ 

(บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2552 ปี 2553 

(1) กรรมการ  (1) เงินกู้ยืมระยะสัน้ 3,000,000 4,500,000 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั เป็น
การกู้ยมืในรูปตัว๋สญัญาใช้เงินชนิดจ่ายคืน
เมื่อทวงถามโดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ 
 

 
2. รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท แฟ๊ค เร้นท์ จ ากดั 

  
ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ 

(บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการและนโยบายการก าหนด
ราคา ปี 2552 ปี 2553 

เป็นคูส่มรสกรรมการ คือ 
คณุปัทมา  วงษ์ถ้วยทอง 

(1) คา่เชา่โกดงั 278,460 556,920 เป็นคา่เชา่สถานท่ีคลงัสนิค้าเพื่อใช้ใน
การเก็บสนิค้าของบริษัทเพื่อขายในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล โดยสถานที่
ดงักลา่วนีเ้ป็นสถานท่ีที่อยูใ่กล้กบั
ส านกังานของบริษัท และราคาคา่เชา่ไม่
สงูเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราคา่เชา่
โดยทัว่ไป 

 
 รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ข้างต้นเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล ยตุธิรรม เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติ และ / หรือ เป็น
การสนบัสนนุธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 
ผลการด าเนินงานปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 220.72 ล้านบาท บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้น

เทา่กบัร้อยละ 1.27 และขาดทนุสทุธิเทา่กบั 40.57 ล้านบาท ในสว่นของต้นทนุขายคิดเป็นเงิน 217.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
98.73 ของรายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 83.66 สาเหตหุลกัเนื่องจาก
บริษัทได้รับงานจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ ขนาดรวม 44 เมกกะวตัต์ 

ณ 31 ธนัวาคม ปี 2553 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเท่ากบั1,222.83 ล้านบาทประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมนุเวียน 506.12
ล้านบาท (2) เงินจ่ายลว่งหน้าคา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 263.10 ล้านบาท (3) ที่ดินอาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 263.61 ล้านบาท และ 
(4) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 189.99 ล้านบาท หนีส้นิรวมเทา่กบั 465.19 ล้านบาทประกอบด้วย (1) หนีส้นิหมนุเวียน 461.52 ล้าน
บาท (2) หนีส้นิไมห่มนุเวียน 3.67 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 757.63 ล้านบาทประกอบด้วย (1) ทนุช าระแล้ว 300 ล้านบาท 
(2) สว่นเกินมลูค่าหุ้น 407.25 ล้านบาท (3) สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 37.09 ล้านบาท (4) ส ารองตามกฎหมาย 
39.65 ล้านบาท (5) ก าไร(ขาดทนุ)สะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร (26.36) ล้านบาท 
 
 
  อตัราสว่นทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผา่นมา ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2553 2552 2551 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.10 2.13 3.25 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.36 0.92 1.92 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (16.83) (94.23) 1.20 

อตัราก าไรสทุธิ (18.22) (93.89) 0.50 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (3.84) (12.51) 0.23 

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.61 0.11 0.11 
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บริษทั  โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553 และ 2552 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
เสนอต่อ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินดงักล่าวจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงินของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนั ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 
ตามรายงานลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2553  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังาน
เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  การประเมิน
ความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็น
ผูจ้ดัท าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการ
ตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 

 

 
 
นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5875 
บริษทั เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ 2554 
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งบการเงนิ 

 
บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
งบดลุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

(หน่วย : บาท)  
 หมายเหตุ  2553 2552  

สินทรพัย ์      

สินทรพัยห์มุนเวียน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6.1           9,933,428              802,185   

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 7  138,507,119  79,485,495   

ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนด 8  14,291,713                      -     

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน   5,038,305                      -     

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 9       304,730,828         96,136,739   

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  10         33,622,093           9,478,227   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   506,123,486  185,902,646   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      

เงนิฝากประจ าสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 11         66,910,079         46,000,000   

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์  12       263,100,000       263,100,000   

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 12       263,609,122       270,509,915   

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 13           2,032,099           2,216,782   

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  14       121,051,821       121,134,905   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   716,703,121  702,961,602   

รวมสินทรพัย ์   1,222,826,607  888,864,248   

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
งบดลุ (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

(หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ  2553 2552  

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น      

หน้ีสินหมุนเวียน      

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15      69,122,088      63,139,333   

เจา้หนี้การคา้     223,347,749        6,581,471   

รายไดค้า่กอ่สรา้งรบัล่วงหน้า 8      82,116,892                    -     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27.1        4,500,000        3,000,000   
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17        1,368,919          767,349   

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 16      81,065,868      13,920,350   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน   461,521,516  87,408,503  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 17        3,670,614  538,002  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   3,670,614  538,002  

รวมหน้ีสิน   465,192,130  87,946,505  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
งบดลุ (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

(หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ  2553 2552  

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
     

ทุนเรอืนหุน้ 18     

   ทุนจดทะเบยีน      

        หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท   300,000,000  593,999,988  

      (31 ธนัวาคม 2551 : หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท      

   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้       

        หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท    300,000,000  300,000,000  

   สว่นเกนิมลูค่าหุน้  19  407,250,000  407,250,000  

   สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยถ์าวร 6.2, 12  37,094,599  39,806,882  

   ก าไรสะสม      

        จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย  20      39,650,000  39,650,000  

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร      (26,360,122) 14,210,861  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น   757,634,477  800,917,743  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น   1,222,826,607  888,864,248  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       

 

45 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบัแต่ละปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552       (หน่วย : บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 

   2553 2552  

รายได้       

จากการขาย      17,464,508       62,056,050   

หกั รบัคนื 21    (22,929,670) -  

 ขายสทุธ ิ       (5,465,162) 62,056,050   

จากการขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า   226,180,680  58,121,734   

รวมรายได้   220,715,518  120,177,784   

ต้นทุนขาย      

ตน้ทุนขาย     22,146,680  57,599,060   

หกั รบัคนื 21    (22,847,576) -  

ตน้ทุนขายสทุธ ิ       (700,896) 57,599,060   

ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า    218,609,886  57,484,099   

รวมต้นทุนขาย   217,908,990  115,083,159   

ก าไรขัน้ต้น   2,806,528  5,094,625   

รายไดอ้ื่น      

รายไดด้อกเบีย้รบั   264,583  547,223   

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น   525,432  2,860,603   

อื่น ๆ    1,148,419  502,738   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย   4,744,962  9,005,189   

คา่ใชจ้า่ยในการขาย   (13,511,552) (18,913,144)  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร   (52,448,256) (53,377,827)  

คา่ใชจ้า่ยในการผลติไมเ่ตม็ก าลงัการผลติปกติ   (2,859,255) (6,704,149)  

หน้ีสงสยัจะสญูโอนกลบับญัช ี   28,372,087  (30,214,039)  

คา่ตอบแทนกรรมการ   (1,436,200) (1,456,800)  

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยถ์าวร 12                       -    (11,584,745)  

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน   (37,138,214) (113,245,515)  

ตน้ทุนทางการเงนิ   (3,432,769) (3,264,146)  

ขาดทุนสทุธิส าหรบั   (40,570,983) (116,509,661)  

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน      

ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน   (0.14) (0.39)  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั   300,000,000  300,000,000   
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส าหรบัแต่ละปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

(หน่วย : บาท)  
  ทุนเรือนหุ้น  ส่วนเกินทุน ก าไรสะสม   

  ท่ีออกและ ส่วนเกิน  จากการตีราคา ส ารองตาม
กฏหมาย 

ยงัไม่ได้จดัสรร   

  ช าระแล้ว มลูค่าหุ้น    สินทรพัยถ์าวร           รวม  

ยอดคงเหลือ - ต้นปี - 2551  300,000,000 407,250,000 - 39,650,000  130,720,522  877,620,522 

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยถ์าวร 12 - - 39,806,882 -  -  39,806,882 

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี  - - - -  (116,509,661)  (116,509,661) 

ยอดคงเหลือ - ปลายปี - 2552  300,000,000 407,250,000 39,806,882 39,650,000  14,210,861  800,917,743 

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยถ์าวร 6.2  - (2,712,283) -  -  (2,712,283) 

ขาดทุนสุทธสิ าหรบัปี  - - - -  (40,570,983)  (40,570,983) 

ยอดคงเหลือ-ปลายปี - 2553  300,000,000 407,250,000 37,094,599 39,650,000  (26,360,122)  757,634,477 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัแต่ละปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552             (หน่วย : บาท) 

   2553 2552  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

   (ขาดทุน)สทุธ ิ   (40,570,983) (116,509,661)  

   รายการปรบัปรุง :       

      ค่าเสือ่มราคา         10,937,946  17,093,301  

      หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั)    (24,236,583) 30,214,039  
      (ก าไร)ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ- สทุธ ิ   (314,480) 128,859  

      ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั(โอนกลบั)   36,856  (12,561)  

       ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง   2,747,882  1,139,035  

      (ก าไร) / ขาดทุนจากการจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์   (912,234) (172,896)  

      ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิช ารุด   - 30,067  

      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยถ์าวร   - 11,584,745  

      ดอกเบีย้จ่าย   3,432,769  3,264,146  

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรพัย ์และหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

  (48,878,827) (53,240,926)  

   สนิทรพัยด์ าเนินงาน(เพิม่ขึน้) ลดลง      

      ลกูหนี้การคา้   (35,117,400) 34,381,289  

      ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน   (5,038,305) 844,808  

      รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ   (14,291,713) -  

      สนิคา้คงเหลอื   (211,712,013) (1,483,156)  

      สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น   (22,287,371) 4,423,993  

      สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น   83,084 (123,529)  

   หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)      

      เจา้หนี้การคา้   217,108,369 (4,187,089)  

      งานระหว่างก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็เป็นงวดสญัญา   82,116,892 -  

      หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น   67,145,518 (890,578)  

       เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน   29,128,234 (20,275,188)  

      จ่ายดอกเบีย้   (3,432,769) (3,264,143)  

      ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย   (1,856,496) (1,296,257)  

       เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน   23,838,969 (24,835,588)  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 
ส าหรบัแต่ละปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

 (หน่วย : บาท) 
   2553 2552  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

   เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง   - 34,805,100  

   เงนิฝากประจ าสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช(้เพิม่ขึน้)   (20,910,079) -  

   เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   (6,714,922) (8,927,698)  

   เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   1,395,590 183,177  

      เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน    (26,229,411)  26,060,579  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

    เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ    
    เพิม่ขึน้(ลดลง) 

   
6,287,503 

 
(4,725,979)  

 

    เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ   16,100,000 3,000,000  

    จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ   (14,600,000) -  

    สญัญาเช่าการเงนิระยะยาวเพิม่ขึน้   4,659,371 -  

   จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ   (925,189) (1,672,428)  

   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   11,521,685 (3,398,407)  

      

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  - สุทธิ   9,131,243 (2,173,416)  

   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม    802,185 2,975,601  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   9,933,428 802,185  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 จดทะเบียน บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดัในประเทศ
ไทย เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2529 ต่อมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั กบักรมพฒันาธุรกิจการค้าเมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2547 และได้จด
ทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 
2548 

1.2 สถานประกอบการ ส านกังานของบริษัทฯ ตัง้อยู่ท่ี อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 16 เลขท่ี 1000/65, 66, 67 
ซอยสขุมุวิท 71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
ประเทศไทย 

1.3 ธุรกิจหลกั ประกอบ ขายและติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

1.4 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลตอ่การด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของโลก จนกลายเป็นวาระ
แห่งชาติของทกุประเทศท่ีต้องเร่งแก้ไข อีกทัง้เป็นต้นเหตสุ าคญัของสถานการณ์ราคาพลงังานท่ีเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ประเทศมหาอ านาจอย่างเช่นจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
ญ่ีปุ่ น จึงหันมาให้ความส าคญัต่อการพัฒนาและส่งเสริมพลงังานทดแทนโดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็น
พลงังานท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัดและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม อนัเป็นเหตใุห้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดพลงังาน
อย่างมีสาระส าคัญ นักลงทุนทั่วโลกหันมาลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศท่ีมีศักยภาพของ
แสงแดดสงู เช่นประเทศไทยซึง่ตัง้อยู่ในเขตศนูย์สตูร จากเดิมระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เหมาะส าหรับตลาด
ชนบทท่ีไฟฟ้าเข้าไมถ่งึ แตปั่จจบุนัแนวโน้มตอ่ไปในอนาคตโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กลบัเป็นพลงังานท่ีต้องการ
ของตลาดเอกชนมากจนมีนกัลงทนุท่ีท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตสูงถึง 2,000 เมกกะวตัต์ นบัเป็นอตัราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ดงันัน้ปัจจยัท่ีมีอิทธพลต่อการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ก็คือ ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและเงินทุน ท่ีต้อง
เตรียมการให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของตลาดพลงังานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัทฯ จ าเป็นต้องก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ให้แล้วเสร็จและจัดหาวัตถุดิบให้พร้อมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัด้านการตลาดท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึง่ต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก ผู้บริหารเช่ือมัน่ว่าจะ
สามารถจดัหาเงินทุนโดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนและสถาบนัการเงินเพ่ือด าเนินการก่อส ร้างโรงงานผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์และสญัญาเพ่ือซือ้วตัถดุิบระยะยาว เพราะบริษัทฯ มีผลงานในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 44 เมกกะวตัต์ซึง่ใหญ่ท่ีสดุในตลาดเอเซียอาคเนย์ ซึง่เป็นเคร่ืองพิสจูน์ให้เห็นถงึศกัยภาพ
ของบริษัทฯ ท่ีมีขีดความสามารถชนะบริษัทยกัษ์ใหญ่ท่ีครองตลาดโลกมานานอย่างยโุรปและญ่ีปุ่ นได้ 
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ผู้บริหารเช่ือว่าการจัดท างบการเงินตามข้อสมมติฐานและประมาณการต่าง ๆ ตามภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนันัน้เหมาะสม เน่ืองจากผู้บริหารเช่ือว่าจะไม่มีปัญหาในการจดัหาแหล่งเงินทุนซึง่อาจจะมาจากการเพ่ิมทุน
จากผู้มีความประสงค์จะร่วมลงทุนรายใหม่เพ่ือสนบัสนุนฐานะการเงินและการขยายตวัของบริษัทฯ ในระยะยาว 
อย่างไรก็ตามงบการเงินนีอ้าจได้รับผลกระทบทางลบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดขึน้
ในอนาคตได้ 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

2.1  งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี  (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดท าขึน้ตามหลกัการบัญชีท่ี
รับรองทัว่ไปของประเทศไทย และการแสดงรายการในงบการเงินได้ท าขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายการ
ทางการเงิน  

2.2  งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
การบญัชี  

2.3 ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบัสินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และคา่ใช้จ่ายผลท่ีเกิดขึน้จริงจงึแตกตา่งจากท่ีประมาณการไว้ประมาณการและข้อ
สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างตอ่เน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทกึใน
งวดบญัชีท่ีประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวนและในอนาคตท่ีได้รับผลกระทบ  

2.4  เพ่ือความสะดวกของผู้ ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินท่ีจัดท าเป็น
ภาษาไทย  

2.5 มาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่มีผลบงัคบัใช้ 

ในระหวา่งปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ในปีตามท่ีระบุด้านล่าง (ยกเว้นแม่บทการบญัชีซึง่มีผลบงัคบัใช้ทนัทีท่ี
ประกาศ) ดงันี:้- 
  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

  1. แมบ่ทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  มีผลบงัคบัใช้ทนัที 
  2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน  1 มกราคม 2554 
  3. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สนิค้าคงเหลอื 1 มกราคม 2554 

  4. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 

  5. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง
ประมาณการทางบญัชี และ
ข้อผิดพลาด 

1 มกราคม 2554 

  6. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2554 



                                                                                                                                       

 

51 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
รายงาน 

  7. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2554 

  8. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556 

  9. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1 มกราคม 2554 

10. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเชา่ 1 มกราคม 2554 

11. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 1 มกราคม 2554 

12. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์พนกังาน 1 มกราคม 2554 

13. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอดุหนนุจาก
รัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

14. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

1 มกราคม 2556 

15. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทนุการกู้ยืม 1 มกราคม 2554 

16. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

1 มกราคม 2554 

17. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

1 มกราคม 2554 

18. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

1 มกราคม 2554 

19. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2554 

20. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2554 

21. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สว่นได้เสยีในการร่วมค้า 1 มกราคม 2554 

22. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรตอ่หุ้น 1 มกราคม 2554 

23. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2554 

24. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 1 มกราคม 2554 

25. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจ
เกิดขึน้ และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 

1 มกราคม 2554 

26. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 1 มกราคม 2554 

27. มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1 มกราคม 2554 

28. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2554 

29. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2554 

30. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย
และการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

1 มกราคม 2554 
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31. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินคา่แหลง่

ทรัพยากรแร่ 

1 มกราคม 2554 

32. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 

สญัญาการกอ่สร้างอสงัหาริมทรัพย์ 1 มกราคม 2554 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะ
ไมม่ีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินส าหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีดงักลา่ว 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายแสดงมลูคา่ตามราคาในใบก ากบัสินค้าหลงัจากหกัสว่นลดแล้วโดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

 การขายสินค้า 

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผู้ซือ้แล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าท่ี
ขายไปแล้วนัน้หรือมีความไมแ่น่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการได้รับประโยชน์จากรายการบญัชีนัน้ หรือ ไม่อาจวดัมลูค่า
ของจ านวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือ มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสินค้า 

การขายพร้อมติดตัง้และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

รายได้จากการขายพร้อมติดตัง้และจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเม่ือติดตัง้
แล้วเสร็จ ลกูค้ารับมอบงานและบริษัทฯได้ออกใบแจ้งหนีใ้ห้กบัลกูค้าแล้ว  หรือในกรณีท่ีมีการขายพร้อมติดตัง้ตาม
สญัญาท่ีมีการติดตัง้ระยะยาว รายได้จากการขายพร้อมติดตัง้และจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จะ
รับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จค านวณโดยการ
เปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวันสิน้ปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการ
ก่อสร้างตามสัญญา รายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “ลูกหนีท่ี้ยังไม่เรียก
ช าระ” ในงบดลุ 

รายได้และคา่ใช้จ่ายอ่ืน 

รายได้และคา่ใช้จ่ายอ่ืนบนัทกึในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และ เงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมี
สภาพคลอ่งสงู ซึง่มีก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมม่ีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 

3.3 ลกูหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้าแสดงตามมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ บนัทึกคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ี
อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ การประมาณการดงักล่าวพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินใน
อดีต และ ตามสถานะปัจจบุนัของลกูหนีค้งค้าง ณ วนัท่ีในงบดลุ  
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3.4 ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึก าหนดและรายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า 

ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึก าหนดประกอบด้วยต้นทนุของคา่วสัดแุละคา่แรงงาน คา่งานผู้ รับเหมาช่วง คา่บริการและคา่ใช้จ่าย
อื่น รวมทัง้ก าไรหรือขาดทนุสทุธิท่ีได้ค านวณขึน้หกัด้วยจ านวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าแล้ว 

สญัญาท่ีมีมลูคา่ของงานเกินกวา่จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าจะแสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์หมนุเวียน ส่วนสญัญา
ท่ีมีการเรียกเก็บเงินลกูค้ามากกวา่มลูคา่งานจะแสดงไว้เป็น “รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า” ภายใต้หนีส้ินหมนุเวียน 

3.5 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 

ต้นทุนของสินค้าค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนท่ี  ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการดดัแปลง
และต้นทุนอื่นเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดับก าลังการผลิต
ตามปกต ิ

มลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการ
ขาย 

3.6 สญัญาเช่าด าเนินงาน 

สญัญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ ให้เช่าบนัทึกเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน คา่เช่าท่ีเกิดขึน้จากสญัญาเช่าดงักลา่วรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุตามอายขุองสญัญาเช่า 

3.7 สญัญาเช่าการเงิน 

สญัญาเช่าซึง่บริษัทฯ ได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงสว่นใหญ่ของการเป็นเจ้าของ บริษัทฯ บนัทึกสินทรัพย์ท่ี
เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าพร้อมกบัภาระหนีส้ินท่ีจะต้องจ่าย ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ี
เช่าค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบีย้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่า
เสื่อมราคารับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ 

3.8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และคา่เสื่อมราคา 

ณ วนัเร่ิมแรกของการได้มาของสินทรัพย์ถาวร ท่ีดินบนัทึกด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทุน
หกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เลือกท่ีจะแสดงมูลค่าท่ีดินและส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงานด้วยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึง
มูลค่ายุติธรรมซึ่งก าหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ท่ีมีอยู่จริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสมท่ีค านวณจากมลูคา่ยตุิธรรมนัน้และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถ้าม)ี 

การตีราคาใหมด่ าเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เพ่ือให้มัน่ใจว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีได้รับการประเมิน
ไมแ่ตกตา่งอย่างเป็นสาระส าคญัจากมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนท่ีตีเพ่ิมขึน้จะบันทึกไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้นในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ถาวร” ยกเว้นกรณีท่ีเคยประเมินมลูค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนแล้ว จะบนัทึกเฉพาะ
สว่นท่ีตีมลูคา่เพ่ิมในครัง้หลงัเกินกวา่สว่นท่ีเคยบนัทกึมลูคา่ลดลงของสินทรัพย์รายการเดียวกนั ในกรณีท่ีมลูค่าของ
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สินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนส าหรับมลูค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่า
สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ท่ีเคยบนัทกึไว้ครัง้ก่อนในสว่นของผู้ ถือหุ้นของสินทรัพย์รายการเดียวกนันัน้    

ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยบนัทึกมูล
คา่ท่ีลดลงตรงไปยงั “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

คา่เสื่อมราคาบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี ้

สว่นปรับปรุงท่ีดิน  5, 10 และ 20 ปี 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 5 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 20 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และอปุกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

บริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตัง้จนกว่าสินทรัพย์นัน้จะ
พร้อมใช้งาน 

3.9 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดงันี ้

 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 ปี 
  ใบรับรองคณุภาพ 25 ปี 

3.10 การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทฯ ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดุลว่า มีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่า
หรือไม ่ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูคา่สินทรัพย์ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมลูค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดสงูกวา่มลูคา่ท่ีจะได้รับคืน  ขาดทนุจากการด้อยคา่จะบนัทกึในงบก าไรขาดทนุ 

การค านวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน หมายถงึราคาขายสทุธิของสินทรัพย์ หรือมลูคา่จากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มลูค่าใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลด
เป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั
ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึง่ส่วนใหญ่เป็น
หน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
เงินสดท่ีสินทรัพย์นัน้มีความเก่ียวข้องด้วย 

การกลบัรายการด้อยคา่ 

บริษัทฯ จะกลบัรายการบญัชีขาดทนุจากการด้อยคา่ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมลูค่า
ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน  
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บริษัทฯ จะโอนปรับกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพ่ือให้มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์เพ่ิมขึน้ได้ไม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหกัค่าเสื่อมราคา เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน  
รายการกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่จะบนัทกึเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทนุ 

3.11 รายการบญัชีในสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

บริษัทฯ แปลงค่ารายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึน้ระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ และแสดงคา่สินทรัพย์และหนีส้ินในสกลุเงินตราต่างประเทศ ซึง่คงเหลือ ณ วนัตามงบดลุแปลงค่า
เป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันัน้ บริษัทฯ รับรู้ก าไรหรือ
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้ท่ีเกิดจากการช าระเงินและการแปลงคา่ในงบก าไรขาดทนุ 

3.12 คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี  

 คา่ใช้จ่ายวตัถดุิบรอตดับญัชี จะทยอยรับรู้เป็นต้นทนุของสินค้าเม่ือมีการสง่มอบ 

3.13 ประมาณการหนีส้ิน 

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนของการเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบัน
ตามกฎหมายหรือจากการอนมุานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผล
ให้สญูเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการ
ได้อย่างน่าเช่ือถือ หากคาดวา่จะได้รับคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหนีส้ินทัง้หมดหรือบางส่วนอย่าง
แน่นอน บริษัทฯ จะรับรู้รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกตา่งหาก แต่ต้องไม่เกินจ านวนประมาณการหนีส้ินท่ี
เก่ียวข้อง  การแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัประมาณการหนีส้ินในงบก าไรขาดทุนแสดงด้วยมลูค่าสทุธิจากจ านวน
รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนท่ีรับรู้ไว้ 

3.14 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

บริษัทฯ มิได้ตัง้ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปีเน่ืองจากมีผลขาดทนุสทุธิ  

3.15 ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุนสทุธิด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีมีอยู่ ณ วนัสิน้ปี ในกรณีท่ีมีการ
เพ่ิมทนุจะค านวณจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตามระยะเวลาท่ีได้รับช าระคา่หุ้นเพ่ิมทนุ 

4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  

คา่เสื่อมราคา 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระท าการทบทวนอายุการใช้งานของอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ใหม ่เพ่ือให้การใช้สินทรัพย์สอดคล้องกบัการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้เหมาะสมย่ิงขึน้  บริษัทฯได้เปลี่ยน
ประมาณการอายกุารใช้งานทรัพย์สินตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 ดงันี ้

 อตัราใหม ่ อตัราเดิม 
-  อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 5 – 25 ปี 5, 10 และ 20 ปี 
-  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 20 ปี 5  ปี 



                                                                                                                                       

 

56 

บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานทรัพย์สินทนัทีในงบก าไรขาดทุน ผลของ
การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ท าให้คา่เสื่อมราคาส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจ านวน 1.04 ล้านบาท 
และขาดทุนสทุธิส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัลดลงด้วยจ านวนเดียวกนั และขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานลดลง 0.0035 
บาทตามล าดบั 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการ
ในเร่ืองท่ีมีความไมแ่น่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดง
ในงบการเงินและต่อข้อมลูท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัได้แก่ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของลูกหนีเ้กิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนีจ้ากความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีอาจเกิดขึน้ ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยใช้การวิเคราะห์อายุ
ลกูหนี ้ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ดงันัน้ การปรับปรุงค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูอาจมีขึน้ได้ในอนาคต 

ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณ
จ านวนและมลูคา่วสัดกุ่อสร้างท่ีต้องใช้ในโครงการดงักลา่ว รวมถงึคา่แรง คา่โสหุ้ย ท่ีต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้าง
จนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
บริษัทฯ จะท าการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริง
แตกตา่งจากประมาณการต้นทนุอย่างเป็นสาระส าคญั  

อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานส าหรับอาคารและอปุกรณ์ของบริษัทฯ โดยจะมีการทบทวนค่าเสื่อม
ราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ี
เสื่อมสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ 

6. ข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกระแสเงนิสด 

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
 2553 2552 
เงินสดในมือ 299,660 349,000 
เงินฝากระหวา่งทาง 504,075 - 
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวนั 263,727 90,201 
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 8,865,966 362,984 
รวม 9,933,428 802,185 
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6.2 รายการที่ไมเ่ป็นตวัเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ท่ีมีสาระส าคญั มีดงันี ้

- ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ได้โอนสินค้าคงเหลือประเภทแผงโซลาร์เซลล์และ
วตัถดุิบอื่นเป็นงานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์จ านวน  0.17 ล้านบาท และ 17.70 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

- ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้ตดัจ าหน่ายค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีตีเพ่ิมจ านวน 2.71 
ล้านบาท และแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น (ปี 2552: ไมม่)ี 

7. ลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 

 2553 2552 

ลกูหนีก้ารค้า 155,773,366 120,988,325 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (17,266,247) (41,502,830) 

สุทธ ิ 138,507,119 79,485,495 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าคงเหลือ โดยแยกตามอายหุนีไ้ด้ดงันี ้

 2553 2552 
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 127,236,246 22,501,762 
ครบก าหนดช าระ   
- ไมเ่กิน 3 เดือน 4,422,884 1,162,817 
- มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 189,148 3,240,236 
- มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 1,546,370 34,133,601 
- มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 22,378,718 59,949,909 

รวม 155,773,366 120,988,325 

ในระหวา่งเดือนสิงหาคม และธนัวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทในตา่งประเทศแห่งหนึง่ในนามบริษัทค้าร่วม ได้เร่ิม
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 34.5 เมกกะวัตต์ (มูลค่าสัญญา 2,843 ล้านบาท) และ 9.43 
เมกกะวตัต์ (มลูค่าสญัญา 767 ล้านบาท) ตามล าดบั ให้กบับริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยสญัญาแรกขนาด 34.5 
เมกกะวตัต์มีก าหนดแล้วเสร็จและสง่มอบภายใน 15 เดือนนบัตัง้แตว่นัเร่ิมงานในเดือนสิงหาคม 2553 และสญัญาท่ี
สองขนาด 9.43 เมกกะวตัต์มีก าหนดส่งมอบภายใน 11 เดือนนบัตัง้แต่วนัเร่ิมงานในเดือนธันวาคม 2553 ทัง้สอง
สัญญามูลค่ารวม 3,610 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งรายได้ในงานประมาณร้อยละ 36  ของมูลค่าสัญญา 
บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้จากทัง้สองสญัญาดงักล่าวแล้วจ านวน 131.19 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามวิธีอตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จ (หมายเหต ุ8) 

ในระหวา่งปี 2553 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการรับช าระเงินค่างานของโครงการแรก เฉพาะส่วนงานของบริษัทฯ  จ านวน 
773.31 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ในการขอวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารดงักลา่ว (หมายเหต ุ15) 

ระยะเวลาปกติการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าทัว่ไปของบริษัทฯ คือ 30 - 90 วนั 
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บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส าหรับลูกหนีก้รมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ท่ี
เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน จ านวน 5.99 ล้านบาท  เน่ืองจากผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าจะ
สามารถได้รับช าระหนีด้งักล่าวได้เต็มจ านวน ซึ่งเดิมมีปัญหาเร่ืองสถานท่ีติดตัง้ในประเทศพม่า อย่างไรก็ตามเมื่อ
วนัท่ี 8 มิถุนายน 2553 ทางกรมพฒันาฯ ได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าสินค้าไปติดตัง้ยงัท่ีใหม่แล้ว  ซึง่ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ อยู่ในระหวา่งการเจรจาเร่ืองสถานท่ีท่ีจะน าสินค้าดงักลา่วไปติดตัง้ใหมใ่ห้แล้วเสร็จ 

8. ลูกหนีท้ี่ยังไม่ถงึก าหนดและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

 2553 2552 
ลูกหนีท้ี่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ   
มลูคา่งานตามสญัญา  30,443,212 - 
ต้นทนุการก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จริง   
การรับรู้รายได้ตามอตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จ 20,306,566 - 
หกั มลูคา่งานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (6,014,853) - 

ลูกหนีท้ี่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 14,291,713 - 

เงินประกนัผลงานตามสญัญา - - 

   
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า   
มลูคา่สดัสว่นงานของบริษัทฯ ตามสญัญากิจการค้าร่วม 1,300,891,204 - 
   
มลูคา่งานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ 213,309,988 - 
หกั การรับรู้รายได้ตามอตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จ 
       (หมายเหต ุ7)  (131,193,096) - 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 82,116,892 - 

เงินประกนัผลงานตามสญัญา 4,563,181 - 

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 

 2553 2552 
สินค้าส าเร็จรูป 33,689,482 31,601,124 
วตัถดุิบ 55,177,368 61,320,995 
งานระหวา่งท า 1,363,916 597,489 
อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง 1,255,950 1,207,261 
สินค้าระหวา่งทาง 217,256,135 2,637,153 
 308,742,851 97,364,022 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่และเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ (4,012,023) (1,227,283) 

สุทธ ิ 304,730,828 96,136,739 
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 

 2553 2552 
เงินจ่ายลว่งหน้า 23,814,190 1,801,701 
ลกูหนีก้รมสรรพากร (ภาษีมลูคา่เพ่ิม) 297,192 1,993,238 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 4,402,403 2,545,908 
อื่นๆ 5,108,308 3,137,380 

รวม 33,622,093 9,478,227 

11. เงนิฝากประจ าสถาบันการเงนิที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 

เงินฝากประจ าสถาบันการเงินประเภท 3 เดือน ซึ่งบริษัทฯได้วางเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกันต่อธนาคารเพ่ือออก
หนังสือค า้ประกันให้แก่หน่วยงานต่างๆ และส าหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออื่น  ๆ ท่ีมีกับ
ธนาคาร (หมายเหต ุ15, 28.1 และ 28.2) 

12.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 

 
ที่ดินและสว่น
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและ
สว่นปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์

โรงงาน 

เคร่ืองตกแตง่ 
ติดตัง้และ
อปุกรณ์

ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตัง้ รวม 

ราคาทุน        

31 ธันวาคม 2552 48,741,254 42,684,369 52,257,890 33,410,663 21,942,114 149,277,656 348,313,946 

ซือ้เพ่ิม / รับโอน - 895,461 100,796 1,254,868 4,638,080 - 6,889,205 

จ าหน่าย / โอนออก - - (11,628) (13,643) (3,373,332) (21,861) (3,419,464) 

31 ธันวาคม 2553 48,741,254 43,579,830 52,347,058 34,651,888 23,207,862 149,255,795 351,783,687 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

31 ธันวาคม 2552 8,473,301 11,565,090 51,414,678 16,317,542 18,255,557 - 106,026,168 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี 1,922,644 2,064,731 198,133 4,631,204 1,936,550 - 10,753,262 

คา่เสื่อมราคาสะสมลดลงลดลง - -  (11,627) (689) (3,082,695) - (3,095,011) 

31 ธันวาคม 2553 10,395,945 13,629,821 51,601,184 20,948,057 17,109,412 - 113,684,419 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์:       

31 ธันวาคม 2552 - 8,005,440 31,801,442 - - - 39,806,882 

เพ่ิมขึน้ - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2553 - 8,005,440 31,801,442 - - - 39,806,882 
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ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์:      

31 ธันวาคม 2552 - - - - - - - 

เพ่ิมขึน้ - 482,164 2,230,119 - - - 2,712,283 

31 ธันวาคม 2553 - 482,164 2,230,119 - - - 2,712,283 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        

31 ธันวาคม 2552 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

เพ่ิมขึน้ - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2553 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2553 27,821,123 36,412,726 30,317,197 13,703,831 6,098,450 149,255,795 263,609,122 

31 ธันวาคม 2552 29,743,767 38,064,160 32,644,654 17,093,121 3,686,557 149,277,656 270,509,915 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปีแสดงรวมอยู่ในกลุม่บญัชี : - 

 2553 2552 
ต้นทนุการผลิตและต้นทนุขาย 361,108 1,869,866 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 9,718,534 10,551,931 
คา่ใช้จ่ายในการผลิตไมเ่ตม็ก าลงัการผลิตปกติ 673,620 4,412,998 

รวม 10,753,262 16,834,795 

เมื่อวนัท่ี 25 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัร โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีต้นทนุทดแทน (Cost Approach)  ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระ บริษัทฯ ได้บนัทึกมลูค่าท่ีเพ่ิมขึน้จากการตี
ราคาจ านวน 39.80 ล้านบาทไว้ในบัญชี”ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร” ซึ่งแสดงอยู่ส่วนของผู้ ถือหุ้นและ 
บนัทกึมลูคา่ท่ีลดลงจ านวน 11.58 ล้านบาทไว้ในบญัชี ”ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร” ในงบก าไรขาดทุน 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ท าการทบทวนอายุการใช้งานของอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและคร่ืองจกัรอปุกรณ์ใหม่ เพ่ือให้
การใช้สินทรัพย์สอดคล้องกบัการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและได้เปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานสินทรัพย์มีผลตัง้แต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป (หมายเหต ุ4) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ท่ีคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่
จ านวน 80.48 ล้านบาท และ 75.56 ล้านบาท ตามล าดบั 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จ านวน 27.71 ล้านบาท และ 28.81 
ล้านบาท ตามล าดบั ได้จดจ านอง ไว้เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัส าหรับสญัญาสินเช่ือท่ีท ากบัธนาคารในประเทศแห่ง
หนึง่ (หมายเหต ุ15 และ 28.3) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสญัญาซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์กบับริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 
(หมายเหตุ 28.5) และได้จ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนส าหรับค่าซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ดงักล่าวแล้วเป็นจ านวน 
263.10 ล้านบาท (5.6 ล้านยโูร) ซึง่แสดงไว้ในบญัชีเงินจ่ายลว่งหน้าคา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสญัญาการก่อสร้างโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์และติดตัง้ระบบกับ
กิจการค้าร่วมในประเทศแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 28.6) และได้จ่ายเงินบางส่วนส าหรับค่าก่อสร้างและติดตัง้ระบบ
ดงักลา่วแล้วเป็นจ านวน 129.94 ล้านบาท  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 

 
 

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

 
ใบรับรอง
คณุภาพ 

 
รวม 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 94,548 2,122,234 2,216,782 
ซือ้เพ่ิม  - - - 
ตดัจ่ายในระหวา่งปี (94,460) (90,223) (184,683) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 88 2,032,011 2,032,099 

 คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี แสดงรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
 2553 2552 
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่วตัถดุิบ (หมายเหต ุ28.4) 103,452,000 103,452,000 
คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี (หมายเหต ุ28.4) 16,983,000 16,983,000 
อื่นๆ 616,821 699,905 

รวม 121,051,821 121,134,905 

15. เงนิเบกิเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 
 อตัราดอกเบีย้

ร้อยละตอ่ปี 2553 
อตัราดอกเบีย้
ร้อยละตอ่ปี 2552 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 5.88 - 6.40 58,427,977 5.75 – 6.15 43,852,178 
ทรัสต์รีซีทและตัว๋สญัญาใช้เงิน 2.47 - 7.00 10,694,111 4.35 – 5.60 19,287,155 

รวม  69,122,088  63,139,333 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและสินเช่ืออื่นกับธนาคารในประเทศหลายแห่ง
จ านวน 3,035 ล้านบาท และ 3,050 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ค า้ประกนัโดย การโอนสิทธิการรับเงินโครงการก่อสร้าง
โรงงานพลงังานแสงอาทิตย์ (หมายเหต ุ7) เงินฝากประจ า (หมายเหต ุ11) และการจดจ านองท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง
อาคารโรงงานพร้อมเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ (หมายเหต ุ12) และหลกัทรัพย์สว่นตวัของกรรมการบริษัทฯ 
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16. หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 

 2553 2552 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 59,635,101 4,866,981 
เจ้าหนีค้า่ก่อสร้าง 5,937,004 5,937,004 
เงินมดัจ า 4,073,729 144,003 
ภาษีขาย 9,064,850 2,097,827 
อื่นๆ 2,355,184 874,535 

รวม 81,065,868 13,920,350 

17. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯมีสญัญาเช่าซือ้ยานพาหนะและอปุกรณ์โรงงานกับบริษัทลิสซิ่งใน
ประเทศหลายแห่งเป็นระยะเวลา 24 เดือน ถงึ 60 เดือน โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต ่าในอนาคตดงันี ้
 2553 2552 
ไมเ่กิน 1 ปี  1,656,368 822,716 
1 - 4 ปี 4,087,183 559,335 
รวมคา่เช่าขัน้ต ่า 5,743,551 1,382,051 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัชี (704,018) (76,700) 
มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่าซือ้ขัน้ต ่า 5,039,533 1,305,351 
หกั สว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี – สทุธิ (1,368,919) (767,349) 

สุทธ ิ 3,670,614 538,002 

18. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 มีมติอนุมตัิการยกเลิกมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2552 ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนพร้อมใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญให้บริษัท 
Direct Capital Corporation Limited ในฐานะนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 293,999,988 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  รวมถึงได้มีมติให้ลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 593,999,988 บาท (แบ่งเป็น 593,999,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 
300,000,000 บาท (แบ่งเป็น 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการยกเลิกการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แล้วเมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553 

19. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทฯเสนอขายหุ้นสงูกว่ามลูค่าหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว้  บริษัทฯต้องบนัทกึ “สว่นเกินมลูคา่หุ้น” เป็นทนุส ารอง บญัชีทนุส ารองนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯจะต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองนีจ้ะน าไปจดัสรรเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

21.  การรับคืนสินค้าระหว่างปี 

ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้าจากรายการขายท่ีบริษัทฯ บันทึกไว้ในปีก่อนจากลกูหนีร้ายหนึ่งซึง่เดิม
บริษัทฯ ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เตม็จ านวนแล้วโดยมีมลูคา่ราคาทนุ 22.85 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้โอนกลบั
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับมลูคา่หนีด้งักลา่วส าหรับสว่นท่ีรับคืนแล้ว เน่ืองจากลกูหนีด้งักลา่วไมส่ามารถช าระหนี ้
ให้กับบริษัทฯ ได้ตามก าหนดเวลา อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2553 จนถึงวนัท่ีในรายงาน บริษัทฯ ได้ทยอยน า
สินค้าท่ีได้รับคืนซึง่อยู่ในสภาพดีไปติดตัง้ให้กบัลูกค้ารายใหม่แล้วโดยมีมลูค่าตามราคาทุนประมาณ 15.88 ล้าน
บาท  

22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังานของบริษัทฯ บนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทฯจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนของ
พนกังานทกุเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพนีไ้ด้จดทะเบียนเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพกบักระทรวงการคลงัและจดัการ
กองทนุโดยผู้จดัการกองทนุท่ีได้รับอนญุาต 
บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนจ านวน 0.48 ล้านบาท และ 0.44 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ตามล าดบั 

23. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจด้านผลิตและจ าหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอปุกรณ์
ทุกประเภทท่ีจะต้องน ามาประกอบในการออกแบบการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว
คือประเทศไทย ดงันัน้รายได้ ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรัพย์ทัง้หมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงาน
ทางธุรกิจและสว่นงานทางภมูิศาสตร์ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

 
 
24. สิทธิและหน้าที่ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมตัิให้บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะได้รับการส่งเสริมการ
ลงทนุตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ส าหรับการประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามบตัรส่งเสริม
เลขท่ี 1610(2)/2546 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2546 และการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 
2181(9)/2548 ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548 ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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สิทธิประโยชน์ บัตรส่งเสริมเลขที่ 
 1610(2)/2546 2181(9)/2548 
1. วนัท่ีออกบตัร 6 พฤศจิกายน 2546 23 ธนัวาคม 2548 
2. การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ

เคร่ืองจกัร 
ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาใช้เก่ียวกบัการ
ผลิตตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุอนมุตัิ  

ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาใช้เก่ียวกบัการ
ผลิตตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุอนมุตัิ  

3. การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
วตัถดุิบและวสัดเุพื่อใช้ในการผลติ
เพื่อการสง่ออก 

5 ปีนบัแตว่นัน าเข้าครัง้แรก 5 ปีนบัแตว่นัน าเข้าครัง้แรก 

4. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ได้รับยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสทุธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน ซึ่ ง ไม่ รวมค่าที่ ดิ นและทุน
หมนุเวียนเป็นระยะเวลา8 ปี นบัตัง้แต่
วันที่ เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ (วนัท่ี 27 มกราคม 2547) ซึ่ง
จะสิน้สดุในวนัที่ 26 มกราคม 2555 

ได้รับยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสทุธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่
วันที่ เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ (บริษัทฯยงัไม่มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการตามบัตรส่งเสริม
ดงักลา่ว) 

เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2548 ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เพ่ิมก าลงัการผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากเดิมปีละประมาณ 40,000 แผง เป็นปีละประมาณ 195,000 แผง ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 
1610(2)/2546 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2546 ทัง้นี ้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2547  

ตอ่มาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2549 บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เพ่ิมก าลงัการ
ผลิตแผงเซลล์อาทิตย์เป็นปีละ 269,568 แผง และได้รับอนุมตัิให้แก้ไขมลูค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเว้นจาก
เดิมไมเ่กิน 61,000,000 บาท เป็นไมเ่กิน 116,456,512 บาท ทัง้นีม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 ธนัวาคม 2548 เป็นต้นไป 

ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทฯ 
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ในฐานะท่ีเป็นกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ท่ีก าหนด
ไว้ในบตัรสง่เสริมการลงทนุ 

การปันรายได้ ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุและกิจกรรมท่ีไมไ่ด้รับสง่เสริมการลงทุน
ใช้หลกัเกณฑ์ดงันี ้
ก. รายได้จากการขาย ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลิตทางตรงแสดงเป็นสว่นของกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกนัตามจ านวน

ท่ีเกิดขึน้จริง 
ข. ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายทางอ้อมปันสว่นตามสดัสว่นรายได้ของแตล่ะธุรกิจ 
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25. การรายงานรายได้ส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุท่ี ป. 14/2541  ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2541 เร่ือง ก าหนดวิธีการ
รายงานรายได้ส าหรับผู้ ได้รับการสง่เสริม ก าหนดให้บริษัทฯ แสดงยอดรายได้จากการจ าหน่ายในประเทศและ
ตา่งประเทศแยกจากกนั พร้อมทัง้แยกเป็นสว่นท่ีได้รับการสง่เสริมและไมไ่ด้รับการสง่เสริม 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 รายการดงักลา่วมีดงันี ้
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 สว่นท่ีได้รับ  สว่นท่ีไมไ่ด้รับ  รวม 
 การสง่เสริม  การสง่เสริม   
รายได้      

รายได้จากการขายในประเทศ 18,716,485  197,175,044  215,891,529 
รายได้จากการขายตา่งประเทศ 4,184,434  639,555  4,823,989 

รวม 22,900,919  197,814,599  220,715,518 

 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
 สว่นท่ีได้รับ  สว่นท่ีไมไ่ด้รับ  รวม 
 การสง่เสริม  การสง่เสริม   
รายได้      

รายได้จากการขายในประเทศ 8,903,056  110,040,788  118,943,844 
รายได้จากการขายตา่งประเทศ 696,045  537,895  1,233,940 

รวม 9,599,101  110,578,683  120,177,784 
 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีส าคญัได้แก่ 
 2553 2552 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 13,457,948 10,951,130 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 19,722,225 19,727,264 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 10,937,946 17,093,301 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 31,869,681 6,916,195 
การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 2,854,784 62,931,416 

27. รายการกับบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯมีรายการบัญชีท่ีเกิดขึน้กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้ นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการ
ร่วมกนั ดงันัน้งบการเงินนีจ้ึงแสดงรวมถึงผลของรายการดงักล่าวตามมลูฐานท่ีได้ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทฯกับ
บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายละเอียดดงันี ้
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  ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประเภทกิจการ 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 
บริษัท แฟ๊ค เร้นท์ จ ากดั ให้เชา่โกดงัสนิค้า และ

อาคารโรงงาน 
มีคูส่มรสของกรรมการ
ร่วมกนั 

- 

นายอคัรเดช  โรจน์เมธา - ผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
บริษัทฯ 

ผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนัดงันี ้

ค่าบริการและค่าเช่า 

ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัค่าบริการและค่าเช่าท่ีมี
กบักิจการอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

27.1 ยอดคงเหลือกบับคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 

 2553 2552 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั   

นายอคัรเดช  โรจน์เมธา 4,500,000 3,000,000 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เป็นการกู้ ยืมในรูปตัว๋สญัญาใช้เงินชนิดจ่าย
คืนเมื่อทวงถามโดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ ซึง่มีการเคลื่อนไหวในระหวา่งปีดงันี ้

 

 

 2553 2552 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,000,000 - 
กู้ เพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี 16,100,000 13,000,000 
จ่ายคืนในระหวา่งปี (14,600,000) (10,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  4,500,000 3,000,000 

27.2 รายการกบักิจการที่เก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 

 2553 2552 
คา่เช่าโกดงัเก็บสินค้า   

บริษัท แฟ๊ค เร้นท์ จ ากดั 556,920 278,460 

รวมคา่เช่าโกดงัเก็บสินค้า 556,920 278,460 
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28. ภาระผูกพัน หนังสือค า้ประกันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ 

28.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีหนังสือค า้ประกนัท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกให้เพ่ือค า้
ประกนัผลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นเงินรวมประมาณ 247.19 ล้านบาท และ 276.66 ล้าน
บาท ตามล าดบั 

28.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ได้ใช้กบัธนาคารในประเทศบางแห่ง
ประกอบด้วย 
  (หน่วย : หน่วย) 
สกลุเงิน 2553 2552 
- ดอลลาร์สหรัฐ - 28,100 
- ยโูร 1,297,418 - 
- บาท 19,902,000 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หนังสือค า้ประกันและเลตเตอร์ออฟเครดิต ค า้ประกันโดยเงินฝากประจ า 
(หมายเหต ุ11) 

28.3  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งวงเงิน 
500 ล้านบาท เพ่ือการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์ แสงอาทิตย์ เงินกู้ ยืมดงักล่าวค า้
ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินบางสว่น พร้อมสิ่งปลกูสร้างท่ีจะมีขึน้ในอนาคตและการจ าน าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ของบริษัทฯ (หมายเหต ุ12) และบริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ในสญัญา เช่น บริษัทฯ ต้องด ารง
ยอดคงเหลือเงินฝากประจ า ด ารงอตัราสว่นทางการเงินตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา เป็นต้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้เบิกใช้เงินกู้ดงักลา่ว  

28.4  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสญัญา Long term wafer supply 2 ฉบับ กับบริษัทใน
ตา่งประเทศแห่งหนึง่ ตามสญัญาบริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าจ านวน 12.0 ล้านยูโร ท่ีไม่สามารถเรียกคืน และ
ไมส่ามารถยกเลิกได้ โดยต้องจ่ายเป็นงวดๆ ภายใน หรือก่อนเดือนตลุาคมในระหวา่งปี 2549 ถงึ 2552 

 รายละเอียดของสญัญาและการจ่ายเงินลว่งหน้ามีดงันี ้:- 
หน่วย : ล้านยโูร 

สญัญาท่ี ลงวนัท่ี จ านวน wafer ระยะเวลาสง่มอบ 

เงิน
ลว่งหน้าท่ี
ต้องจ่าย จ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 28/8/49 19,920,000 1/1/52 - 31/12/61 7.5 1.50 6.00 
2 9/5/50 23,868,000 1/1/53 - 31/12/60 4.5  0.66(1) 3.84 

    12.0 2.16 9.84 

(1) ในปี 2549 บริษัทฯ ช าระเงินลว่งหน้าได้เพียงบางสว่นจ านวน 1.50 ล้านยูโร และไม่สามารถช าระเงินค่างวด
ท่ีครบก าหนดช าระได้ ต่อมาวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 บริษัทคู่สญัญาได้มีการเจรจากบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ตกลงจ่ายเงินจ านวน 1.0 ล้านยูโร โดยส่วนแรกจ านวน 0.66 ล้านยูโร (32.967 ล้านบาท) เป็นการจ่ายค่า
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สินค้าล่วงหน้าส าหรับสัญญาฉบับท่ีสอง และส่วนท่ีสองจ านวน 0.34 ล้านยูโร (16.983 ล้านบาท) เป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายเงินล่วงหน้าล่าช้าและเพ่ือเป็นการรักษาสถานภาพของสญัญา Long term 
wafer supply ทัง้ 2 ฉบบั  นอกเหนือจากนัน้บริษัทฯ จะได้รับการจดัสรร wafer เพ่ิมเติมอีกจ านวน 346,500 
แผ่น ในราคาต ่ากวา่ราคาตลาด 

บริษัทฯ บันทึกค่าจ่ายเงินล่วงหน้าล่าช้า 0.34 ล้านยูโร (16.983 ล้านบาท) เป็นค่าใช้จ่ายรอตดับัญชีและ
แสดงในงบดุล (หมายเหตุ 14) เน่ืองจากบริษัทฯ เช่ือว่าค่าใช้จ่ายดงักล่าว บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต 

เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2552 บริษัทฯ และคู่สญัญาได้มีการตกลงแก้ไขการจ่ายเงินล่วงหน้าค้างช าระ 9.84 ล้านยูโร 
เป็นงวดดงันี ้:- 

ก าหนดช าระ  ล้านยโูร 
22/5/52  1.93 
31/10/52  1.35 
19/5/54  3.28 
18/5/55  3.28 

รวม  9.84 

บริษัทฯ ยงัมิได้จ่ายเงินเมื่อถึงก าหนดช าระตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา ซึง่ในปัจจุบนั บริษัทฯ และบริษัทคู่สญัญาอยู่
ระหว่างการเจรจาเพ่ือขยายเวลาการช าระเงินจ่ายล่วงหน้าออกไป ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
บริษัทฯ ยงัคงมีภาระผูกพนัท่ีต้องจ่ายช าระตามสญัญาทัง้ 2 ฉบบั จ านวน 9.84 ล้านยูโร (ประมาณ: 396.02 ล้าน
บาท) ตามล าดบั 

28.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  บริษัทฯ มีสญัญาซือ้เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์กบับริษัทในต่างประเทศแห่ง
หนึ่งในมูลค่า 17.9 ล้านยูโร ต่อมาเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2552 ทัง้สองฝ่ายได้มีการเจรจาแก้ไขมูลค่าสญัญาเป็น
จ านวนเงิน 10.9 ล้านยโูร ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนแล้วจ านวน 5.6 ล้านยูโร (263.10 ล้านบาท) และ
คงเหลือภาระผกูพนัตามสญัญาจ านวน 5.3 ล้านยโูร (ประมาณ: 213.31 ล้านบาท) (หมายเหต ุ12) 

28.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสญัญาก่อสร้างกบักิจการร่วมค้าในประเทศแห่งหนึ่ง เพ่ือท าการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จ านวนเ งิน 144.72 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่า
ก่อสร้าง และค่าติดตัง้ระบบดงักล่าวแล้วเป็นจ านวน 129.94 ล้านบาท (หมายเหตุ 12) บริษัทฯ ยงัมีภาระผูกพัน
คงเหลืออีก 14.78 ล้านบาท 

28.7 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจ านวนประมาณ 3.0 ล้านบาท ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสัญญาติดตัง้
ระบบซอฟ์ทแวร์บญัชี (31 ธนัวาคม 2552 : ไมม่)ี 

29. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

29.1 นโยบายการจดัการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
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บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ และจากการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษัทฯ ไม่มีการออกเคร่ืองมือทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า 

29.2 ความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเช่ือท่ี
ระมดัมะวงัและขายสินค้าให้กบัลกูค้าท่ีได้มีการอนุมตัิวงเงินสินเช่ือแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถใน
การช าระหนีไ้ด้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนีเ้หล่านีเ้กินกว่าจ านวนท่ีได้ตัง้ค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว มลูคา่สงูสดุของความเสี่ยงคือมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักลา่วหกัด้วยค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูตามท่ีแสดงไว้ในงบดลุ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี ้เน่ืองจากมีลูกค้าหลักเพียงไม่ก่ีรายโดยผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัความสามารถในการช าระเงินของลกูหนีด้งักลา่ว 

29.3 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ไม่ได้รับการป้องกนัความ
เสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย                                                  

 (หน่วย : หน่วย) 
 2553 2552 

สินทรัพย์   
ลกูหนีก้ารค้า   

ดอลลาร์สหรัฐ 48,762 25,430 
ยโูร 89,067 9,872 

หนีส้ิน 
  

ทรัสต์รีซีทและตัว๋สญัญาใช้เงิน   
ดอลลาร์สหรัฐ 285,243 50,688 
ยโูร 41,946 - 
เยน 972,972 - 

เจ้าหนีก้ารค้า   
ดอลลาร์สหรัฐ 8,480 28,100 
ยโูร 5,402,298 - 

29.4 ความเสี่ยงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต ซึง่จะส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ซึง่มีดอกเบีย้ในอตัราลอยตวั 

29.5 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่ง 
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บริษัทฯ มีการควบคมุความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอตอ่การด าเนินงานของกิจการและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

29.6 มลูคา่ยตุิธรรมของตราสารทางการเงิน 

บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้ในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารทางการเงิน 

มลูคา่ยตุิธรรม หมายถงึ จ านวนเงินท่ีผู้ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช าระหนีส้ินกนั ในขณะท่ีทัง้สอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกนัในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง
การเงินและหนีส้ินทางการเงิน บริษัทฯ มีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของต้นทุนท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือ
ช าระหนีส้ินภายใต้เคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียง
กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเช่ือว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ราคาตามบญัชี
ของเคร่ืองมือทางการเงินของบริษัทฯ ไมแ่ตกตา่งไปจากราคายตุิธรรมอย่างมีสาระส าคญั 

30. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษัทฯ คือการจดัให้มีซึง่โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม และ
การด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง 

 ตามงบดลุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนเท่ากบั 0.62 : 1 และ 0.11 : 1 
ตามล าดบั   

31. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีการพิจารณาเร่ืองผู้สนใจหลาย
รายซึง่แสดงความจ านงค์ท่ีจะร่วมลงทนุกบับริษัทฯ ขณะนีก้ าลงัเจรจากบับริษัทฯ เพ่ือเสนอแนวทางในการร่วมลงทุน 
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมท่ีสดุ และให้แล้วเสร็จเพ่ือเสนอต่อผู้ ถือหุ้นในวนัประชุม
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นในปลายเดือนเมษายน 2554 นี ้

32. การจัดประเภทรายการใหม่ 

 รายการในงบการเงินของปี 2552 บางรายการได้จดัประเภทใหม่ให้สอดคล้องกบัรายการในงบการเงินของปี 2553 
ซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิ หรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไปแล้ว ดงันี  ้

 ก่อนจดั    ประเภทใหม ่ จดัประเภทใหม ่ หลงัจดั     ประเภทใหม ่
งบก าไรขาดทุน    

คา่ตอบแทนกรรมการ - 1,456,800 1,456,800 

คา่ใช้จ่ายในการขาย  17,818,784 1,094,360  18,913,144 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  43,521,057 9,856,770  53,377,827 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 12,407,930 (12,407,930)  - 

33. การอนุมัตงิบการเงนิ   
งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ออกงบการเงินเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 



                                                                                                                                       
 

 

 
 
 
 
 
 


