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เรียนท่านผูถื้อหุ้น                 
                                      

ปี 2561 เป็นจุดเริม่ต้นของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนี และระหว่างอนิเดยีกบัจนี ส่งผลให้ราคา

แผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยใ์นตลาดโลกลดลงอย่างมาก โดยสนิคา้จากจนีและไตห้วนัทะลกัเขา้มาในเอเชยีและยุโรป 

บรษิทั จงึจ าเป็นตอ้งชะลอการผลติ และปรบักลยุทธไปบุกธุรกจิออกแบบก่อสรา้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ส าหรบัตลาดราชการทีต่้องใชแ้ผงเซลล์แสงอาทติย์ที่ผลติในประเทศไทยและไดร้บัการรบัรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม

ไทย 

นอกจากนัน้ในปีนี้กระทรวงพลงังานยงัอยู่ระหว่างการระดมความคดิเหน็เพื่อจดัท าแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีน 

จงึท าใหผู้ป้ระกอบการในธุรกจิพลงังานหมุนเวยีนชะลอการลงทุน เพื่อรอความชดัเจนในนโยบาย หลกัเกณฑท์ีจ่ะประกาศ

ในแผนฯ 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทขาดทุนสทิธิ  383.32 ล้านบาท บริษัทฯจงึ

จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องแสวงหาพนัธมติรทางธุรกจิ ที่สามารถสนับสนุน การด าเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง และต้อง

เตรยีมความพรอ้มเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนทีจ่ะประกาศใชใ้นปี 2562 

สดุทา้ยนี้ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

ที่มอบความไว้วางใจในการด าเนินงาน และให้การสนับสนุนมาโดยตลอด คณะกรรมการและผู้บริหารยงัคงยึดมั น่ที่จะ

ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ค านึงถงึความโปร่งใสตรวจสอบได ้และรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
      

 

 
 

 
 

 

 

สารจากประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

           นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง 

           ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

             นายเชดิพงษ์   สริวิชิช ์

ประธานกรรมการบรษิทั 



รายงานประจ าปี 2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

2 

 
 
 
 
เรียนท่านผู้ถือหุ้น 
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร จ านวน  3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั และตามระเบยีบบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายเน้นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีและการมรีะบบควบคมุภายในทีด่ ี 
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยไดม้กีารหารอืร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน     และผูส้อบบญัชีใน
เรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งัน้ี 
 
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2561 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) รวมถงึ
รายการระหว่างกนั รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายบรหิาร โดยไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรี่วมประชุมการพจิารณา
งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารอืร่วมกบัผูส้อบบญัชใีนเรื่องความถูกต้องครบถว้นของ
งบการเงิน การปรบัปรุงรายการบญัชีที่ส าคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงิน  ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชีและ
ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งครบถ้วนเพยีงพอ และความมอีสิระของผูส้อบบญัชเีพื่อใหม้ ัน่ใจวา่การจดัท างบ
การเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มคีวามเชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา รวมทัง้
มกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพยีงพอเพื่อเป็นประโยชน์กบันักลงทุนหรอืผูใ้ชง้บการเงนิ 
 
2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ด าเนินกิจ
กรรมการบรหิารความเสีย่งถงึระดบัปฏบิตัิการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจยัความเสีย่งมคีวามครบถ้วน  เพยีงพอ พรอ้มทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้  
 
3. การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบควบคมุภายในรว่มกบัผูส้อบบญัชแีละฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้
ผลการประเมนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. โดยพจิารณาในเรื่องการด าเนินงาน 
การใช้ทรพัยากร การดูแลทรพัย์สิน การป้องกนัหรอืลดความผิดพลาด ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึ่งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็สอดคล้องกนัว่าไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพร่องที่เป็น
สาระส าคญั นอกจากน้ีในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารประเมนิการควบคุมภายใน โดยไดร้บัความร่วมมอืในการประเมนิจากกรรมการและ
ผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่มากขึน้ ผลการประเมนิการความคมุภายในพบวา่ การความคมุภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้ าแนะน าการประชุมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ฝ่ายงานต่างๆ โดยน าประเดน็ส าคญัที่ตรวจพบมา
เป็นกรณีศกึษาเพื่อเสรมิสร้างให้ผูร้บัผดิชอบทุกระดบัเกิดความเขา้ใจร่วมกนัในเรื่องความเสี่ยงผลกระทบและการควบคุมภายในที่
ส าคญัของแต่ละขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 
4. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานตามระบบงานที่ก าหนดไว้ การด าเนินธุรกิจของบรษิทัมคีุณธรรม มกีารปฏิบตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารด าเนินการตามเงื่อนไข
ทางธรุกจิอยา่งสมเหตุสมผล  
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ  และประเมิน
ตนเองตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพื่อความเชื่อมัน่ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
 
5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บรษิทั ปิติเสว ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปี 2561 และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี  2561 พจิารณาแต่งตัง้
และอนุมตัผิูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัช ี
 
6. การปฏิบติัตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่บรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้ผูกพนัต่างๆ 
ทีก่ าหนดไว ้
จากการประเมนิการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัติามหน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องการท าหน้าที่โดยรวม 
การสอบทานรายงานทางการเงนิ การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการที่ดี การพจิารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และการปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั
รอบคอบ มคีวามเป็นอสิระอยา่งเพยีงพอเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืไดส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้อง
ตามระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดทางธรุกจิอยา่งเครง่ครดั 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
   (นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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                                                                                                               (หน่วย : ล้านบาทยกเว้นก าไรสุทธิต่อหุ้น) 

* ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจ านวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ของปีก่อนทีน่ ามาเปรยีบ  

1.ข้อมลูทางการเงินทีส่ าคญัของบริษทั (งบการเงินรวม) 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทั 2559 2560 2561 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 41.10 19.17 23.22 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,344.12 1,187.09 599.32 

สนิทรพัยร์วม 4,012.45 3,735.89 2,974.23 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 1,821.15 1,414.57 1,156.81 

หนี้สนิรวม 2,047.38 1,900.37 1,496.19 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,965.07 1,835.52 1,478.03 

ผลการด าเนินงาน    

รายไดร้วม 1,374.92 968.40 702.73 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,368.56 945.56 693.17 

ก าไรขัน้ตน้ 99.97 -250.50 -248.41 

ก าไรสทุธ ิ -50.47 -417.42 -380.20 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.74 0.84 0.52 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 7.30 -26.49 -35.84 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) -3.67 -43.10 -54.10 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) -2.54 -21.97 -22.95 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -1.35 -10.81 -11.36 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.37 0.25 0.21 

อตัราสว่นหนี้สนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.04 1.04 1.01 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 3.03 -2.43 -2.83 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) -0.09 -0.77 -0.70 

 เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 



รายงานประจ าปี 2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

5 

                                                                                                                   (หน่วย : ล้านบาทยกเว้นก าไรสุทธิต่อหุ้น) 

* ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจ านวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ของปีก่อนทีน่ ามาเปรยีบ  

1.ข้อมลูทางการเงินทีส่ าคญัของบริษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทั 2559 2560 2561 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 38.46 4.77 0.69 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,980.14 1,290.17 785.94 

สนิทรพัยร์วม 4,217.94 3,433.28 2,720.78 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 1,930.08 1,416.08 1,174.10 

หนี้สนิรวม 2,156.31 1,552.46 1,191.48 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 2,061.63 1,880.81 1,529.30 

ผลการด าเนินงาน    

รายไดร้วม 2,063.92 1,154.22 723.03 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,053.38 897.96 694.73 

ก าไรขัน้ตน้ 190.65 -275.36 -264.08 

ก าไรสทุธ ิ 44.57 -179.31 -350.51 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.03 0.91 0.67 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 9.28 -30.66 -38.01 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.16 -15.54 -48.48 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 2.19 -9.10 -20.56 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 1.14 -4.73 -11.42 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.53 0.30 0.23 

อตัราสว่นหนี้สนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.05 0.83 0.78 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 7.12 -0.06 -4.70 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) 0.08 -0.33 -0.64 

 เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 
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วิสยัทศัน์ 

1. ผูน้ ำทำงเทคโนโลยผีลิตเซลลแ์สงอำทิตย ์และระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ อยำ่งย ัง่ยนื  
 

พนัธกิจ 
ด้วยความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารด้านไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่ง

พลงังานทางเลือกที่ส าคญัของประเทศไทย บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) จึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางการ
ด าเนินงานในทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ดงันี้ 

 
 ต่อผูถ้อืหุน้ ด าเนินธุรกจิทีส่รา้งผลตอบแทนอย่างยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

 ต่อลกูคา้  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพระดบั
สากล ดว้ยราคาทียุ่ตธิรรม 

 ต่อคู่คา้ ด าเนินธุรกจิบนพื้นฐานของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมอืทีด่ ีเพื่อพฒันาประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างยัง่ยนื 

 ต่อพนกังาน สนับสนุนและพฒันาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและการท างานให้
เป็นมอือาชพี 

 ต่อสงัคมชุมชน เป็นองคก์รทีด่ขีองสงัคม สรา้งงานใหค้นทอ้งถิน่ ปลูกจติส านึกอนุกรษั์พลงังานและมสีว่น
ร่วมในกีพ่ฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีละสงัคมชุมชน  

 
 

 

 

 

 
 

2. วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ  
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  
 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิแยกเป็น 4 ประเภท คอื 

1. ธรุกิจผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย(์ Solar cell )และแผงเซลลแ์สงอาทิตย(์Solar Module)  

2. ธรุกิจออกแบบ ก่อสรา้ง ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์( Engineering, Procurement and 

Construction /EPC) 

3. ธรุกิจการบริหารจดัการด้านพลงังาน ( Energy Service Company  /  ESCO) 

4. ธรุกิจการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm and Solar Rooftop) 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 

มกราคม 2561 เซน็สญัญางานจา้งบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย ์(1)โครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ระยะที่ 1 อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มูลค่า 9,700,000.00 บาท 

(2)โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยร์ะยะที ่2 อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

มูลค่า 6,530,628.50 บาท (3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2 อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูม ิมลูค่า 6,500,000.00 บาท รวม 23 ลา้นบาท 

มกราคม 2561 โอนหุน้บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั จ านวน 393,098 หุน้ โดยแบ่งเป็นเงนิโอนหุน้ 

จ านวน 13,096 หุน้ มูลค่าสุทธติามบญัช ีคดิเป็นหุน้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 473.31 บาท 

และจ านวน 380,002 หุ้น มูลค่าสุทธติามบญัช ีคดิเป็นหุ้นละ 25 บาท ในอตัราหุ้นละ 46.10 

บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 23.72 ล้านบาท เพื่อช าระหนี้เงนิยมืใหก้บักรรมการของบรษิัทฯ ท่าน

หนึ่ง มผีลท าให้สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัย่อยดงักล่าวลดลงจากเดมิร้อยละ 99 เป็นร้อยละ 51 

ของทุนจดทะเบยีน 

กุมภาพนัธ ์2561 ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์องก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนจ านวน 318.10 

กโิลวตัต ์มลูค่า 22,652,580.20 บาท 

มนีาคม 2561 เซน็สญัญาจ้างงานบรหิารและจดัการกิจการกบั บรษิัท โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ย ี1 - 5 จ ากดั                   

มลูค่า 11,292,000 บาท 

เมษายน 2561 ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์กบับรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั รวม  16 ระบบ มูลค่า 

10,476,160.00 บาท 

3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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พฤษภาคม 2561 ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรศ์นูยร์งัสติ 

(Phase II)มลูค่า 150,501,540.00 บาท 

มถุินายน 2561 สง่มอบงานตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร บรษิทั ดอนเมอืงพฒันา 

จ ากดั ขนาด 362.70 กโิลวตัต ์ มลูค่า 14,200,000.00 บาท 

กรกฎาคม 2561 ก่อสรา้งระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชด าร ิ ขนาด 

30.24 กโิลวตัต ์มลูค่า 9,033,271.06 บาท 

สงิหาคม  2561 ออกแบบก่อสร้าง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ หจก.เทววงศ์  มูลค่า 

9,033,271.06 บาท 

กนัยายน 2561 ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน

หน่วยงานภาครฐั-มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร ขนาด 325 กิโลวตัต์ มูลค่า 17,997,196.26 

บาท 

ตุลาคม 2561 ก่อสรา้งตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารโรงงาน บมจ.เสถยีรสเตน

เลสสตลี มลูค่า 41,013,000.00 บาท 

พฤศจกิายน 2561 ติดตัง้ระบบกระจายน ้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ จ านวน 72 กิโลวตัต์              

มลูค่า 91,656,074.77 บาท 

พฤศจกิายน 2561 เซน็สญัญาก่อสร้างตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาอาคารบรษิัท บเีคเค 

ยไูนเตด็ จ ากดั Ford Bang Pa-kong ขนาด 126 กโิลวตัต ์มลูค่า 6,048,000 บาท 

ธนัวาคม  2561 ติดตัง้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขนาด 1,500 

กโิลวตัต ์มลูค่า 121,698,130.84 บาท 

ธนัวาคม  2561  ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์หก้บั กองบนิ 4 กองทพัอากาศ ขนาด 840 กโิลวตัต ์

มลูค่า 46,015,887.85 บาท 

 

1. ธรุกิจผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย(์ Solar cell )และแผงเซลลแ์สงอาทิตย(์Solar Module)  

โรงงานผลติแผ่นเซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ของ บมจ.โซลารต์รอน มกี าลงัการผลติสงูสุดไดถ้งึ 55 ลา้นแผ่นหรอื 1.5 
ลา้นแผง/ปี คดิเป็นก าลงัการผลติประมาณ 185 MW/ปี โดยตัง้อยู่ที ่เลขที ่88/8, 88/9 หมู่10 ต าบลหนองน ้าแดง อ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสมีา  เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจพลงังานทดแทน อีกทัง้ยงัได้รบับตัรส่งเสริมการลง ทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ยกเว้นอตัราภาษีเป็นพิเศษ ส่งผลให้โครงการต่างๆ ที่บริษัทได้รบัผิดชอบ 
สามารถด าเนินการ โดยมตีน้ทุนการตดิตัง้ต่อหน่วยไฟฟ้าทีต่ ่า เป็นผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ โรงงานผลติเซลล์
และแผงเซลลแ์สงอาทติยข์องบรษิทั เป็นผู้ผลติทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณลกัษณะการผลติตามคุณสมบตัแิหล่งก าเนิดสนิค้าของ
ประเทศไทยกบัสภาหอการคา้ไทยและกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ อกีทัง้สนิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานสากลทัง้ในทวปียุโรป อเมรกิา สหราชอาณาจกัร ญีปุ่่ น และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย จงึสามารถสง่ออกไปขาย
ได้ทัว่โลก   โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (NAC),  ISO 9001 : 2015 (UKAS), ISO 14001:2015 
(NAC), ISO 14001:2015 (UKAS), OHSAS 18001 : 2007, TIS 18001 : 1999,  CSR-DIW, TLS 8001-2003, IEC 61215 
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Certified by TUV Rheinland (Germany), IEC 61730 Certified by TUV Rheinland (Germany), IEC 61215 Certified by  
JET PVm (Japan), IEC 61730 Certified by JET PVm (Japan), ANSI/UL 1703:2002 R5.12, The Micro generation 
Produce Certification Scheme new BREG mark, CE Mark, RoHS Compliant,  มอก.1843-2553 และ มอก.2580-2555 
ซึง่แสดงถงึคุณภาพในระดบัสากล เป็นทีย่อมรบัทัว่โลก และนอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดพ้ฒันากระบวนการผลติแผ่นเซลลแ์ละ
แผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ดูแลห่วงใยสงัคม (Caring) ท าใหไ้ดร้บัรางวลั “โครงการส่งเสรมิและพฒันา
สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสเีขยีว หรอืรางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry : GI)  ระดบั 3   ระบบสเีขยีว 
(Green system)”  
 

แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ แผน่เซลลแ์สงอาทิตย ์ 

World Class Quality & Certification 
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2. ธรุกิจออกแบบ ก่อสรา้ง ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์( Engineering, Procurement and 
Construction /EPC) ตวัอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ของบริษทั โซลารต์รอน จ ากดั 
(มหาชน) 

 

ตวัอยา่ง โครงการติดตัง้พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรศ์นูยร์งัสิต 

 

 
 
 
 
 
 

 

IEC 61215/IEC 61730 
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3. ธรุกิจการบริหารจดัการด้านพลงังาน ( Energy Service Company / ESCO)  
ได้รบัความรว่มมือจากกระทรวงพลงังาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย องคก์ารกา๊ซเรอืนกระจก 

  บรกิารดา้นการตรวจสอบพลงังานไฟฟ้าและการน าระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ปใชเ้พื่อการประหยดั 

พลงังาน 

  ลงทุนเพื่อผลติไฟฟ้าขายใหก้บัเจา้ของอาคาร โดยมสีว่นแบ่งรายไดใ้หก้บัเจา้ของหลงัคา 
 

 

 

                บรษิทั ดอนเมอืงพฒันา จ ากดั มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์

  

 

บมจ.เสถยีรสเตนเลสสตลี 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

 

12 

4. ธรุกิจการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm and Solar Rooftop) 
 แสวงหาโครงการลงทุนใน Solar Farm และ Solar Rooftop กบัหน่วยงานภาครฐั และบรษิทัเอกชน เพื่อลงทุนและ

แบ่งผลประโยชน์จากการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์(Private Power Purchase Agreement) 

 ผลติไฟฟ้าเพื่อขายใหก้บัการไฟฟ้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  

 

 

  

สหกรณ์ผูล้ีย้งไก่ไขลุ่ม่แมน่ ้าน้อย จ ากดั  ต.ทา่ชา้ง    
อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง 

สหกรณ์โคนมบางสะพาน จ ากดั ต.ชยัเกษม              
อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์

 

สหกรณ์การเกษตรกองทนุสวนยางบางสะพาน จ ากดั ต.
พงศป์ระศาสน์   อ.บางสะพาน  จ.ประจวบครีขีนัธ ์
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 บรษิัท  โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) เลง็เหน็ความส าคญัของปัจจยัความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ จงึมมีาตรการ

ป้องกนัความเสีย่งทัง้ในระดบัปฏบิตักิาร และระดบับรหิาร โดยมหีน่วยงานตรวจสอบ เขา้ไปสอบทาน อย่างไรกต็าม ปัจจยั

เสีย่งในรอบปี 2561 สรุปไดด้งันี้ 

1. ความเส่ียงจากนโยบายพลงังานหมุนเวียนของภาครฐั 

 นโยบายสนับสนุนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนเป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการเตบิโตของอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยใ์นอนาคต เพราะจะช่วยกระตุน้ใหภ้าคเอกชนหนัมาใหค้วามส าคญักบัการลงทุนและก่อสรา้งระบบผลติ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อการประหยดัพลงังานอย่างกวา้งขวาง 

 ในปัจจุบนัภาครฐัก าลงัสง่เสรมินโยบายสนบัสนุนพลงังานหมุนเวยีนอย่างจรงิจงั อย่างไรกต็ามนโยบายดงักล่าวยงั

ติดขดัเรื่องแนวทางปฏบิตั ิเช่น ความไม่ชดัเจนของการก าหนดราคารบัซื้อหน่วยไฟฟ้าที่เหลอืจากการบรโิภค โครงการ 

Solar PV Rooftop เสร ีทีต่ัง้ของระบบสายส่งซึง่ผ่านพืน้ทีส่เีขยีว จนไม่สามารถสรา้งโรงไฟฟ้าไดเ้พราะขดักบัระเบยีบของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ความล่าชา้ของขัน้ตอนการเบกิจ่ายงบประมาณ  เป็นต้น ซึง่ส่งผลกระทบในการชะลอโครงการ

สง่เสรมิพลงังานของภาครฐั 

 อย่างไรกต็ามค่าใชจ้่ายจากการใชพ้ลงังานในช่วงกลางวนัสงูขึน้มาก จงึท าใหก้ระทรวงพลงังานประกาศใหม้กีาร

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร (Solar PV Rooftop) เพื่อการประหยดัพลงังาน ท าใหล้ดความเสีย่ง

จากปัญหาเรื่องระบบสายส่ง พร้อมยกเว้นการขอใบอนุญาตใบประกอบโรงงาน (รง.4) อกีด้วย ท าให้ภาคเอกชน หนัมา

ตื่นตวัในการตดิตัง้ Solar PV Rooftop เพื่อการประหยดัพลงังานกนัอย่างแพร่หลาย ทัง้ภาครฐั และเอกชน 

 นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังสนับสนุนให้น ากึ่งหนึ่งของเงินลงทุนในการติดตัง้ Solar PV 

Rooftop เพื่อการประหยดัพลงังาน มาลดหกัจากภาษีจรงิทีจ่ะตอ้งเสยีไดส้งูสุดถงึรายละ 200 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี 

อกีดว้ย 

2. ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาแผน่เซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

  การประกาศสงครามทางการคา้ระหว่างจนี และสหรฐัอเมรกิา ส่งผลกระทบต่อราคาของแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลล์

แสงอาทติย์ โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมโีรงงานผลติแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทติย์ของจนีเขา้มาลงทุนผลติเพื่อ

ส่งออกเป็นจ านวนมาก ไดร้บัผลกระทบจากการขึน้อตัราภาษีน าเขา้แผ่นเซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ากประเทศจนีใน

อตัรา 25%-50% สง่ผลใหต้น้ทุนของแผ่นเซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีจ่ะสง่ออกไปสหรฐัอเมรกิารสงูขึน้ 

 อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบรษิัท ซึ่งเป็นของคนไทย และบริษัทไม่ได้

มุ่งเน้นการส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกาจึงไม่ได้รบัผลกระทบจากสงครามทางการค้าครัง้นี้ นอกจากนี้บริษัทได้พฒันา

4. ปัจจยัความเสีย่ง  
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ผลติภณัฑใ์นลกัษณะระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่มอีุปกรณ์ประกอบอกีหลายชนิดเพิม่มลูค่าใหก้บัระบบฯ จงึท า

ใหส้ามารถบรหิารราคา/ตน้ทุน จากการผนัผวนของแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย์ได ้

 

3. ความเส่ียงจากการเข้ามาในอตุสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

ในปัจจุบนัรฐับาลมนีโยบายเปิดเสรกีารผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาอาคารอย่างเต็มที่ ท าให้เปิด

โอกาสทางการตลาดแก่นักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ ซึง่บรษิทัทีเ่ขา้มาใหม่อาจชงิ

สว่นแบ่งทางการตลาด และอาจกระทบต่ออตัราการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัในอนาคต 

อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจลงทุนในโครงการโซลารร์ฟูเสร ี(Private PPA) ระยะเวลายาวจะตอ้งเป็นบรษิทัสญัชาติ
ไทย และยงัต้องพึ่งพงิคุณภาพของเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใหไ้ด้ไฟฟ้าในปรมิาณที่มากที่สุด ผู้ที่จะเขา้มาใน

อุตสาหกรรมนี้ต้องมกีารเตรยีมตวัเป็นระยะเวลานานเพื่อสร้างมาตรฐานใหส้อดคลอ้ง กบัหน่วยงานของรฐั เช่นมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามขอ้ก าหนดส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

ฯลฯ ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นเทคโนโลยแีละประสบการณ์ทัง้การผลติและก่อสรา้งมากว่า 30 ปี บรษิทัฯ เป็น

ผูน้ าในระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย จงึมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นการผลติและการตลาด  

4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บรษิัทมกีารน าเขา้วตัถุดบิหลกัคอืแผ่นเวเฟอร์และวตัถุดบิบางชนิดทีใ่ชใ้นการผลติแผ่นเซลล์และแผงเซลลจ์าก

ต่างประเทศ การเสนอราคาและการช าระเงนิจะใชเ้งนิเหรยีญสหรฐัและเงนิยูโรเป็นหลกั ในขณะที่ รายได้จากโครงการใน

ประเทศจะไดร้บัในรปูของเงนิบาท ท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในกรณีทีค่่าเงนิสกุล

ดอลลารส์หรฐัหรอืยโูรแขง็ขึน้เมื่อเทยีบกบัค่าเงนิบาท 

ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิ บรษิทัมกีารจองสนิคา้และก าหนดราคาสนิคา้ล่วงหน้าส าหรบัโครงการทีป่ระมลูได ้จากนัน้จงึ

ท าการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพื่อสัง่ซื้อสนิค้าจริงเป็นรายเดือน และท าสญัญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (Forward Contract) เตม็จ านวนส าหรบัแต่ละ L/C ในช่วงทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนหรอืมแีนวโน้มค่าเงนิ

บาทจะอ่อนค่าลง นอกจากนี้บรษิทัพยายามเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดจากการสง่ออก เพื่อใหไ้ดร้บัรายไดเ้ป็นสกุลดอลลาร์

สหรฐัมากขึน้ เพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
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ช่ือบริษทั             บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ ผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 

ส ารวจ ออกแบบ ก่อสรา้ง และตดิตัง้
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ผลิตภณัฑห์ลกั แผ่นเซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0107547000877 
ส านักงานใหญ่    เลขที ่1000/65, 66, 67  อาคาร พ.ีบ.ี 
ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอย สขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ 02-392-0224 
โทรสาร 02-381-2971, 02-381-0936 
โรงงาน : 
โรงงานผลติแผงเซลลแ์สงอาทติย ์เลขที ่88/8 
โรงงานผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์เลขที ่88/9                                      
หมู่ 10 ถนนธนะรชัต ์ต าบลหนองน ้าแดง  
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา  30130 
โทรศพัท ์ 0-4493-8972-4 
โทรสาร   0-4493-8972-4 ต่อ 214 
เวบ๊ไซต ์www.solartron.co.th 
E-mail  agm@solartron.co.th 

 
บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  : 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท ์02-229-2800, 02-654-5599 
ผูส้อบบญัชี  : 
นางสาว วนัเพญ็ อุ่นเรอืน 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7750 
 
บรษิทั ส านกังานปีตเิสว ีจ ากดั 
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-9413584-6 โทรสาร 02-9413658 
 
ท่ีปรกึษากฏหมาย  : 
นายสมเกยีรต ิ เรอืงสรุเกยีรต ิ
บรษิทั ส านกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิตแอนดแ์อสโซซเิอทสจ์ ากดั 
75/20 อาคารโอเชีย่น ทาวเวอร ์2 ชัน้ 17 ถนนสขุมุวทิ 21 
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-661-6896-9 
โทรสาร  02-661-6895 

ทุนจดทะเบียน  870,597,723  บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั  870,597,723  หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ                 1 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
ท่ีช าระแลว้ 

 
544,124,723  หุน้ 

ทุนช าระแลว้   544,124,723  บาท 
วนัท่ีก่อตัง้บริษทั 12 พฤศจกิายน 2529 
วนัท่ีจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชน 

 
24 กนัยายน 2547  

 

5. ข้อมลูทัว่ไปและข้อส าคญัอืน่ๆ  

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

บริษทัย่อย 
บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 1 จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 2 จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 3 จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 4 จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 5 จ ากดั 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0105558000472 0105558000456 0105558000481 0105558000545 0105558000537 

ทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 105,000,000 บาท 

หุน้สามญั 10,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 1,050,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 

จ านวนหุน้ทีบ่รษิทัฯ ถอื 9,996 หุน้ 509,998 หุน้ 999,996 หุน้ 999,996 หุน้ 535,498 หุน้ 

รอ้ยละการถอืหุน้ 99.96% 51.00% 100.00% 100.00% 51.00% 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 

ประเภทธรุกจิ 

 

ลงทนุในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
 ต่างประเทศ 

ลงทนุในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
  

ลงทนุในระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยแ์ละโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์
 บนหลงัคาอาคาร 

ลงทนุในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
  

ลงทนุในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
  

ทีต่ัง้บรษิทั 1000/65,66,67 อาคารพ.ีบ.ีทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอยสุขมุวทิ71 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 
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บรษิทัโซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 870,597,723  บาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 870,597,723  หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท หุน้สามญัช าระแลว้ 544,124,723 หุน้ มลูค่า 544,124,723 บาท  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนหุน้ ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 ดงันี้ 

 

Rank Name Number of Share % 

1 นายศกึษติ   เพชรอ าไพ      65,215,800  12% 

2 นายศรศีกัร  เดชกจิวกิรม      59,018,400  11% 

3 นายวศนิ  เดชกจิวกิรม      46,500,000  9% 

4 นายชชูาต ิ เพช็รอ าไพ      30,015,900  6% 

5 น.ส.น ้าฝน  วฒันชยั      25,925,000  5% 

6 นายอคัรเดช  โรจน์เมธา      21,528,882  4% 

7 นายภูผา  เตชะณรงค ์        9,998,566  2% 

8 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั        9,596,112  2% 

9 น.ส.วรางคณา เตไชยา        7,399,999  1% 

10 นายแสงชยั อภชิาตธินพฒัน์        5,370,000  1% 

      280,568,659  52% 

      263,556,064  48% 

      544,124,723  100% 
 

 

  

6. โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
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7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกั

ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจ าปี หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่น

ใดและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิทัอย่างมนีัยส าคัญทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลใหน้ า

ปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพจิารณา เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิสภาพคล่อง แผนการขยายงานเป็นตน้ ซึง่การ

จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/หรอืความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 
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โครงสรา้งองคก์ร   

 
 

 

 

          
       

          
       

                 
      

                            

           

            
          
      

                 
              

                 
           

               
             

         
      

       

         
       

      

          
         
          

           
             

          
        
          

                                
          

       

             
          

8. โครงสร้างการจดัการ  
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8.1 โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งกรรมการม ี2 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

คณะกรรมการบริษทั  
ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมดจ านวน 8 ท่านประกอบดว้ย 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายเชดิพงษ์ สริวิชิช ์ ประธานกรรมการบรษิทั 
2 นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการบรษิทั/เลขานุการบรษิทั 
3 นายอคัรเดช โรจน์เมธา กรรมการบรษิทั 

4 นายดุสติ เครอืงาม กรรมการบรษิทั 

5 นายกติต ิปิณฑวริจุน์ กรรมการบรษิทั 

6 นางรวฐิา พงศนุ์ชติ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 นายสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

8 นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา และ นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง กรรมการสองคนน้ีลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้าน

กฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

2. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 
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3. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการอสิระ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตามพระราชบญัญตัิบรษิัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไป 

4. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึ

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

5. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูโดยพจิารณาจากบุคคลทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงพจิารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ

รบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  และมอบหมายอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ท าหน้าทีแ่ทนบรษิทั 

เกีย่วกบัการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทั 

6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของกจิการ 

7. พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได้ 

8. พจิารณาแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

แทนคณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควรไดแ้ละสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆได้ 

9. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั และนโยบายหลกัในการลงทุนในบรษิทัย่อย  

10. พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้ 

11. พจิารณาอนุมตัเิรื่องทีม่สีาระส าคญั เช่น นโยบายเกีย่วกบัการดูแลกจิการ การเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั 

รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของบริษัทประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือ ระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พจิารณาอนุมตัเิรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

13. พจิารณาอนุมตั ิใหค้วามเหน็ชอบ เรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร ์การท าธุรกจิ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษิทั 

(2) ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบรษิทั เทยีบกบัแผนและงบประมาณ และพจิารณาแนวโน้มของ

ปีต่อไป 

(3) การลงทุนในโครงการทีไ่ม่มใีนงบประมาณประจ าปีหรอื ตามอ านาจการอนุมตัิ 

(4) การใชเ้งนิลงทุนเกนิงบลงทุนโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัไิวร้วมรอ้ยละ 20 และเกนิงบลงทุนอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่งบลงทุน

โครงการรวมเกนิรอ้ยละ 20 

(5) การซือ้และจ าหน่ายสนิทรพัย ์การซือ้กจิการและเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนทีไ่ม่ข ัดกบัหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีม่มีลูค่าเกนิจ านวนทีม่อบอ านาจใหฝ่้ายบรหิารตามอ านาจการอนุมตัิ 

(6) การท าธุรกรรมหรอืการกระท าใดๆ อนัมผีลกระทบทีส่ าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ภาระหนี้สนิ ยุทธศาสตรก์าร

ท าธุรกจิ และชื่อเสยีงของบรษิทั 

(7) การท าสญัญาใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วกบัการท าธุรกจิปกต ิและสญัญาทีเ่กีย่วกบัการท าธุรกจิปกตทิีม่คีวามส าคญั 

(8) ธุรกรรมใดๆ ทีม่ผีลโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัโดยมอีตัราหนี้สนิต่อทุนเกนิ  2:1 
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(9) การเปลี่ยนนโยบายและวธิกีารปฏบิตัทิีม่นีัยส าคญัเกี่ยวกบัการบญัช ีการบรหิารความเสีย่ง และการควบคุม

ภายใน 

(10) การก าหนดและการเปลีย่นแปลงอ านาจอนุมตัทิีม่อบใหผู้บ้รหิารระดบัสงู 

(11) การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบรษิทั 

(12) การมอบอ านาจหน้าทีใ่หฝ่้ายบรหิาร หรอืกรรมการคนใดคนหนึ่ง รวมถงึการเปลีย่นแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจ

หน้าทีด่งักล่าว ตอ้งไม่ขดักบักฎเกณฑข์อ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์

(13) การแต่งตัง้ และก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

(14) การจดัใหม้แีละก ากบัดแูลใหม้บีรกิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ 

(15) การด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตปิระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัท 

 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 

1. ท าหน้าทีป่ระธานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบทีก่ าหนดไว้ 

3. เสรมิสรา้งมาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการ 

4. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

5. ดแูลใหก้ารตดิต่อสือ่สารระหว่างกรรมการและผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นายอคัรเดช โรจน์เมธา กรรมการบรหิาร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญัของบรษิทัก าหนดภารกจิวตัถุประสงคแ์นวทางนโยบายของบรษิทัรวมถงึการ

ก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวมและรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. มอี านาจจา้งแต่งตัง้โยกยา้ยบุคคลตามจ านวนทีจ่ าเป็นและเหน็สมควรใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทั

เพื่อปฏบิตัหิน้าทีทุ่กต าแหน่งรวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสม

และมอี านาจในการปลดออกใหอ้อกไล่ออกพนกังานตามความเหมาะสม 

3. มอี านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้เช่นวงเงนิเครดติระยะเวลาการช าระเงนิการท าสญัญาซือ้ขายการ

เปลีย่นแปลงเงื่อนไขการคา้เป็นตน้ 
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4. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อบรษิทั 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

6. ด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 

 

ทัง้นี้อ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัดงันัน้การอนุมตัริายการของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารดงักล่าวจะไม่

รวมถงึการอนุมตัริายการทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 

ตารางท่ี 1 สรปุวงเงินอนุมติัของรายการท่ีส าคญั 

 รายการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

1. การอนุมตัวิงเงนิงบประมาณ

ประจ าปี 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

2.การเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิวงเงนิ

งบประมาณ/งบลงทุนโครงการ

ขนาดใหญ่ 

เปลีย่นแปลงมากกว่า 

รอ้ยละ 25 

เปลีย่นแปลงระหว่าง 

รอ้ยละ 15-25 

เปลื่ยนแปลงน้อยกว่า รอ้ย

ละ 15 

3. การอนุมตักิารใหก้ารสนบัสนุน

ทางการเงนิทีไ่ม่ไดข้องบประมาณ

ในวงเงนิรวม/ครัง้ 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

หมายเหตุ: 

1. อ านาจในการอนุมตัดิงักล่าวอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  
 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางรวฐิา พงศนุ์ชติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
2. นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 
3. นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
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1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ี

ความเหมาะสมและมปีระสทิธผิล ร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในและพจิารณาความเป็นอสิระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และพจิารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงาน และ

ประสบการณ์ของบุคคลากร รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ยความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท าและการ

เปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิของบรษิทัถงึความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ รวมทัง้ความเหน็เกี่ยวกบัความ

เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฎบิตัหืน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

6.8 รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

8. สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มของบรษิทั 
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หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทั

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย (ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่

สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กบัผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอื

บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

5. ไม่ได้รับการแต่งตัง้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

6. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  ผูบ้รหิาร  หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบ

บญัช ี ซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้

สงักดัอยู่ 

7. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน และมกีารเสนอขออนุมตัจิากผู้
ถอืหุน้ทุกปี โดย 

พจิารณาตามหลกัเกณฑข์องความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจงู
ใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการ พรอ้มกนัน้ียงัพจิารณาถงึหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ ส าหรบักรรมการที่
ไดร้บัมอบหมายใหร้บัต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการนี้ แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 

1) ค่าตอบแทนประจ า ซึง่จะจ่ายใหก้บักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนไม่ว่าจะมกีารประชุมหรอืไม่กต็าม 
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2) ค่าเบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บักรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการ

ทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ 

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าบ าเหน็จ โบนสั 

2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด โดยจะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บรษิัทและผลปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน ทัง้นี้ระดบัของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอยู่ในระดบัทีจู่งใจและรกัษาผูบ้รหิารทีม่ี
คุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่ 30 เมษายน 2561 ทีป่ระชมุมมีตใิหก้ าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัเป็น ดงันี้ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน / เดือน ค่าเบี้ยประชมุ / ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั 12,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน -ไม่ม-ี 20,000 
หมายเหตุ โดย ประธานกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอตัรารอ้ยละ 20 และค่าตอบแทนอื่นๆ วงเงนิรวมไมเ่กนิ 4,000,000 บาท 

 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทีเ่ป็นตวัเงิน 

 

จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561  และ 2560 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

นายเชิดพงษ์    สริิวิชช์ 5/5 7/7 - - 1/1 1/1 

นางปัทมา       วงษ์ถ้วยทอง 5/5 7/7 - - 1/1 1/1 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา 4/5 6/7 - - 1/1 1/1 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทัทุกท่าน(บาท) 2,561,400.00 2,677,400.00 2,420,400.00 

จ านวนกรรมการบรษิทั (ท่าน) 7 8 8 

รปูแบบค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
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นางรวฐิา        พงศ์นชิุต 3/5 5/7 3/4 3/4 1/1 1/1 

นายสชุาต ิ ไตรศิริเวทวฒัน์ 4/5 7/7 3/4 4/4 1/1 1/1 

นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ 3/5 3/7 3/4 2/4 1/1 1/1 

ศ.ดร.ดสุติ เครืองาม 4/5 5/7 - - 1/1 1/1 

นายกิตต ิ ปิณฑวิรุจน์  (1)  5/5 4/7  - 1/1 - 
 

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัมนีโยบายดา้นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดบัจดัฝึกอบรมพฒันาทัง้ภายใน

และภายนอกบรษิัทซึ่งบรษิัทส่งกรรมการและผู้บรหิารเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆกบัหลายสถาบนัอาทเิช่นหลกัสูตรของ

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  สภาวชิาชพีบญัช ีส านักงาน ก.ล,ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

สถาบนัวชิาชพีต่างๆ 

พร้อมกนันี้กรณีที่บรษิัทมกีรรมการเขา้ใหม่บรษิัทก าหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมกีารอบรมและปฐมนิเทศส าหรบั

กรรมการใหม่เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูพืน้ฐานของบรษิทัทีจ่ าเป็นและมปีระโยชน์ต่อการท าหน้าทีก่รรมการของบรษิทันอกจากนี้

กรณีทีบ่รษิทัมกีารขยายการด าเนินธุรกจิและโครงการลงทุนต่างๆ บรษิทัจะเชญิกรรมการเขา้มามสีว่นร่วมในการเยีย่มชมและ

ตรวจสอบความคบืหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหเ้กดิแก่ผูถ้อืหุน้ 

แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการก าหนดแผนสบืทอดงานกรณีทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารหรอื

ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษัทมีการเตรียม

ทรพัยากรบุคคลให้สามารถรบัผดิชอบทดแทนกนัได้โดยมกีารโยกยา้ยหน้าที่ความรบัผดิชอบงานตามความเหมาะสมเพื่อ

สรา้งโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัสงูในแต่ละสายงานไดม้โีอกาสเรยีนรูง้านทีห่ลากหลายสามารถทดแทนกนัไดต้ลอดเวลาพรอ้มกนั

นี้คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนด าเนินการศกึษาหาขอ้มลูและทีป่รกึษา

ในการด าเนินโครงการแผนการสบืทอดงานใหด้ยีิง่ๆขึน้ต่อไป 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื่นรวมถึงการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทโดยมวีธิกีารดู แลผู้บรหิารในการน า

ขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพื่อสว่นตนหรอืผูอ้ื่นดงันี้ 

1. ด าเนินการแจ้งให้ผู้บรหิารฝ่ายต่างๆเขา้ใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิัทของตนเองคู่

สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบท

ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 
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2. ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์กรรมการบรษิัทและผู้บรหิารระดบัสูงจะต้องแจ้ง ต่อคณะกรรมการ

ทราบในวาระเรื่องรายงานการถอืหลกัทรพัย ์

3. ขอ้มูลภายในหรอืเอกสารทีม่สีาระส าคญัของบรษิทัทัง้ในรูปเอกสารและ  Soft File จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นที่รดักุมและ

จ ากดัให้รบัรู้ได้เฉพาะผู้บรหิารระดบัสูงตามความจ าเป็นเท่านัน้โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลบัในกรณีที่

จ าเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงานบรษิทัจะใหพ้นักงานทราบถึงขอ้จ ากดัในการน าขอ้มูลไปใช้อย่างถูกต้องในกรณีที่

พนกังานน าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะถอืว่าเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

4. การติดตามผลการปฏบิตังิานจะด าเนินการสุ่มตรวจกรณีทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์ทีผ่ดิปกตริวมถงึการตรวจสอบ

ผ่านระบบสารสนเทศของบรษิทัและขา่วสารจากภายนอก 
 

บุคลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรของบรษิทัมดีงันี้ 
ค่าตอบแทน 2560 2561 
จ านวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 571 585 
เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 148,605,570 137,243,735 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นียัส าคญัอนัมผีลกระทบทางดา้นลบต่อบรษิทั 
 
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบับุคคลากรมาโดยตลอดและมีการก าหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อความ

เจรญิก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตน โดยก าหนดเป้าหมายใหบุ้คลากรทุกคนเขา้รบัการอบรมทีส่อดคล้องกบั

ทศิทางและกลยุทธข์องบรษิทั มกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่ องต่างๆที่

เกีย่วกบัการท างาน รวมทัง้เรื่องจรยิธรรมและใหพ้นักงานเขา้ร่วมอบรมและสมัมนา เพื่อเพิม่พูนความรูภ้ายนอกบรษิทัดว้ย 

นอกจากนี้บรษิทัมกีารวางแผนการอบรมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้สนับสนุนใหม้กีารสื่อสาร

เพื่อถ่ายทอดและบรหิารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกนัระหว่างพนักงานในองคก์รนอกจากนี้บรษิทัมุ่งเน้นการ

พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน และบุคลากรมกีารพฒันาพนกังานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยัอาชวีอ

นามยัและสิง่แวดลอ้มในทีท่ างาน โดยมกีารจดัอบรมเกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัและการปฎบิตัตินในโรงงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 

เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง ท าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั โดยใหม้อี านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้น

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบยัที4่) พ.ศ.2551 โดยมคีณุสมบตั ิ ขอบเขตและหน้าที ่

ดงัต่อไปน้ี 
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คณุสมบติั 

อา้งองิจากกฎหมายมไิดก้ าหนดคุณสมบตัขิองเลขานุการบรษิทัไว ้จงึถอืเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการทีต่อ้งดแูลรบัผดิชอบให้

บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมเขา้มาปฏบิตัหิน้าที่ โดยเลขานุการบรษิทัซึ่งเป็นลูกจา้งของบรษิทัมสิามารถรบัหน้าที่

เลขานุการบรษิทัในบรษิทัอื่นๆ แต่อาจรบัหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัในบรษิทัยอ่ยได้ 

ขอบเขตและหน้าท่ี 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้เีลขานุการบรษิทัท าหน้าทีป่ระสานงานระหวา่งกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร ท าหน้าทีด่แูลและประสานงานดา้น

กฎหมาย กฎเกณฑต์่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง สนบัสนุนใหด้ าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี พรอ้มปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและประกาศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) โดยเลขานุการ

บรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายและบรษิทัก าหนด ดงัน้ี 

1. ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอยา่ง

ถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส าคญัแก่กรรมการ 

2. ประสานงานระหวา่งกรรมการ และฝ่ายบรหิาร ดแูลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการ

ใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

3. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึปฏบิตัติ่างๆ  

4. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามมตทิี่

ประชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

6. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิทั 

(ค) หนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

7. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

9. จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม ่และการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังาน 

10. ตดิต่อและสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธติ่างๆ ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของบรษิทั 

11. เรื่องอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 
 
  



รายงานประจ าปี 2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

30 

คณะกรรมการบริษทั 

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช ์

ประธานกรรมการบริษทั 
 

ประวติัการศึกษา 

 
   ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัจอรจ์ทาวน์ สหรฐัอเมรกิา 
   ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  
ประวติัการท างาน  
   ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบรษิทั เงนิทุนแอ๊ดวานซ ์จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ ากดั 
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั โทรเีซนไทย        
เอเยนตซ์สี ์จ ากดั (มหาชน) 

   2549 - 2552 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา บรษิทั ปตท. เคมคิอลจ ากดั (มหาชน) 
   2548 - 2551 ประธานกรรมการ บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีมจ ากดั (มหาชน) 
   2548 – 2550 ประธานกรรมการ บรษิทั โรงกลัน่น ้ามนัระยองจ ากดั (มหาชน) 
   2547 – 2551 ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยออยลจ์ ากดั (มหาชน) 
   2546 - 2550 ประธานกรรมการ บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
   2546 - 2550 ประธานกรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
   2546 - 2547 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
   2545 - 2549 ปลดักระทรวงพลงังาน 
  
ประวติัการอบรม หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่40 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบั                

นกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นที ่5 
 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน (นบส.1) รุ่นที ่13/2536 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่5 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่8/2547 
 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่10/2547 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่104/2551 
สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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คณะกรรมการบริษทั 

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

รองประธานกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ, นโยบาย และ การวางแผน) มหาวทิยาลยัมสิซรู ีสหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการท างาน  

   2551 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, รองประธานกรรมการ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1-5 จ ากดั 

   2557 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมตรวจสอบ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

   2551 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2548 – 2550 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุ่น 2 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่7/2559 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่54/2549 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่54/2549  

 ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาท การสอบทานขอ้มลูการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่การเงนิ, 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 Fraud Prevention and Information Security Governance 

 Full Scale Internal Auditing and Control Program 

 Future and Derivatives for Investor Program 

 The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the 

Oversight of (Foreign) Subsidiaries 

 GRC: Tool for Board Governance 

 Thailand Competitiveness: Making Corporate Governance Productive 

สดัส่วนการถือครองหุ้น 0.11 % 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายอคัรเดช  โรจน์เมธา 

กรรมการบริษทั 

 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัทารเ์ลอตนั, เทก็ซสั สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการท างาน  

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1-5 จ ากดั 

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

   2550 – 2551 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่27/2547 

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น 3.96% 
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คณะกรรมการบริษทั 

 

ศ.ดร.ดสิุต เครอืงาม 

กรรมการบริษทั 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาเอก สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ  คณะวศิวกรรมศำสตร์พ้ืนฐำน  มหำวทิยำลยัโอซำกำ้ ประเทศญ่ีปุ่น 
   ปรญิญาโท สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ  คณะวศิวกรรมศำสตร์พ้ืนฐำน   มหำวทิยำลยัโอซำกำ้  ประเทศญ่ีปุ่น 
   ปรญิญาตร ี สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ  คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยันำโกยำ่  ประเทศญ่ีปุ่น 
  

ประวติัการท างาน  

   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จ ากดั 

   2551 -  2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอกรฐั โซลาร ์จ ากดั 

   2548 – 2551  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2531 - 2548 ศาตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่ 42/2548 

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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คณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

                     นายกิตติ  ปิณฑวิรจุน์ 

                                                             กรรมการบริษทั 

ประวติัการศึกษา     

ปรญิญาโท กฎหมายพาณิชยน์าวแีละการขนสง่ทางทะเล Tulane University, USA 

ปรญิญาโท กฎหมายเปรยีบเทยีบ University of Miami, USA 

 เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสถา 

ปรญิญาตร ี ปรญิญานิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการท างาน  

   2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2555 - ปัจจุบนั เลขาธกิาร สมาคมประกนัชวีติไทย 

   2558 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและฝ่าย

ความสมัพนัธภ์าครฐั บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)                                                                                         

   2555 – 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฝ่าย

ความสมัพนัธภ์าครฐั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายพฒันาธุรกจิใหม่ บรษิทั อลอินัซ ์

อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการอบรม หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.)รุ่น 2 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

 ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาการจดัการเศรษฐกจิสาธารณะ สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถือครองหุ้น 0.0009% 
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คณะกรรมการบริษทั   

นางรวิฐา พงศนุ์ชิต 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน  

 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 

 รองอธบิดกีรมสรรพากร 

 ผูอ้ านวยการส านกัอุทธรณ์ภาษ ีกรมสรรพากร 

 นิตกิร 9 ชช. (ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นป้องกนัและปราบปรามผูท้ าลายระบบภาษ)ี ส านกัตรวจสอบภาษี

กรมสรรพากร 

 รองโฆษกกระทรวงการคลงั 

 เลขานุการกรม กรมสรรพากร 

 โฆษกกรมสรรพากร 

การด ารงต าแหน่ง

กรรมการอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกฎหมาย บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั(มหาชน) 

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายสชุาติ ไตรศิริเวทวฒัน์ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

 
ประวติัการศึกษา  

ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการท างาน  

    2547 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

    2549 – 2558 กรรมการ และกรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั อนิทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

    2549 – 2556 กรรมการ บรษิทั กลางดงไลม แอนด ์เอก็ซเ์พริท์เอน็ไวรอนเมนท ์จ ากดั 

ประวติัการอบรม  

 - หลกัสตูร Advance Audit Committee Programs รุ่นที ่1/2552 

 - MIA 5/2552 

 - MFR 8/2551 

 - MIR  6/2552 

 - MFM 1/2552 

 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที ่5/2553 

 หลกัสตูร Chartered Director Class รุ่นที ่3/2551  

 หลกัสตูร The Role of the Chairman Program 13/2549 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่72/2549 

 หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Report 4/2549 

 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่1/2547 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2547 

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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คณะกรรมการบริษทั  

                                              นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ 

กรรมการตรวจสอบ 

                                                                         กรรมการอสิระ 

 

ประวติัการศึกษา    

 

บรหิารธุรกจิบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) 

  

ประวติัการท างาน  

   2557-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2556-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิและกลยุทธอ์งคก์ร  

บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 

   2556 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกจิและกลยทุธอ์งคก์ร บรษิทัหลกัทรพัย ์

แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 

   2555 - 2556 ผูอ้ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

   2550 - 2552 นกัวเิคราะห ์ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

ประวติัการอบรม  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่123/2559 

 หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่23/2559 

สดัส่วนการถือครองหุ้น -0%- 
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9. การก ากับดูแลกจิการ   
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการบรหิารจดัการธุรกจิดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีาโดยตลอด 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่มเีนื้อหาครอบคลุมหลกัการ

ก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบยีบปฏบิตัิของส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ในหมวดต่าง ๆ ดงันี้ 

 สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการที่มต่ีอบริษัท ผู้ถือหุ้นผู้มสี่วนได้เสยี บริษัทปฏบิตัิตามขอ้พงึปฏบิตัิส าหรบับริษัทจดทะเบยีนที่เป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยส าหรบัสทิธขิองผู้ถือหุ้นและการปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

1. บริษัทให้ความส าคญัในการเคารพสทิธขิองผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสทิธิข ัน้พื้นฐานตาม

กฎหมายสทิธใินความเป็นเจา้ของผา่นการแต่งตัง้คณะกรรมการและสทิธอิื่นทีค่วรมนีอกจากนี้บรษิทัดแูลผูถ้อืหุน้มากกวา่สทิธิ

ตามกฎหมาย เช่น การใหข้อ้มลู ขา่วสาร ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัการจดัสง่ขา่วสารทีส่ าคญัทางจดหมายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึ

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความจ านงในการเขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั 

2. บรษิทัมกีารใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดที่เกีย่วขอ้งกบัเรื่องที่

ตอ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า โดยไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา

ไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม นอกจากนี้บรษิทัไดน้ าเสนอหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ฉบบัสมบูรณ์บนเวบ็ไซต์ล่วงหน้า

อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้   ผู้ถือหุ้นไดม้เีวลา

ศกึษาขอ้มลูก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร 
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3. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆ ของบรษิัทได้ที่ www.solartron.co.th ซึ่งจะมขีอ้มูลทางการเงนิ 

ขอ้มูลของบรษิัทต่างๆรวมถงึขอ้มูลของการประชุมซึ่งจะอ านวยความสะดวกใหผู้้ถอืหุน้และผู้ทีส่นใจศกึษาสารสนเทศของ

บรษิทัได ้อกีทัง้ยงัสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านทาง Email: agm@solartron.co.th  

4. บริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแ ละออกเสียงอย่างเต็มที่ 

อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เป็น 2 ครัง้โดยก าหนดการปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการ

เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปีก่อนทีจ่ะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกั

การโอนหุน้เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผลอกีครัง้ เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้ือหุน้ในการเลอืกทีจ่ะถอืหุ้นเพื่อรบัเงนิปันผล

หรอืไม่ การก าหนดสถานทีใ่นการจดัการประชุมใหส้ะดวกต่อผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัเลอืกจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทีโ่รงแรมซึง่

อยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบัส านักงานใหญ่ของบรษิทั การประกาศผ่านทางหนังสอืพมิพเ์พื่อแจง้เรื่อง

การประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบการใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชัว่โมง และใน

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น หรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั

เขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทนได ้

5. บริษัทจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2561 มีการเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่มกีารลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใน

การรบัรูส้ารสนเทศของบรษิทั เช่น ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั ไม่จ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผู้

ถอืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้ 

6. บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมกบัก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร กล่าวคอื เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้ ณ วนัทีเ่สนอวาระการประชุม นับรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั มรีายละเอยีดของขอ้มลูประกอบการพจิารณา มเีกณฑ์

การพจิารณาบรรจุวาระ/ไม่บรรจุวาระทีช่ดัเจน มชี่องทางรบัเรื่องและช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัเรื่อง ซึง่ภายหลงัทีร่บัเรื่อง ทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดย

รายละเอยีดดงักล่าว สามารถดผู่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิม่เตมิ  

7. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี้  บริษัทได้ก าหนด

หลกัเกณฑ์ เช่น ช่องทางรบัเรื่องผ่านไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาทีส่ายงานเลขานุการบรษิทั ช่วงเวลาที่เปิดแบบฟอร์มขอ้มูล

บุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ การแสดงความยนิยอมของผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ โดยรายละเอียด

ดงักล่าว สามารถดูผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึ่งภายหลงัทีร่บัเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณากลัน่กรอง

ตามกระบวนการต่อไป อย่างไรกต็ามทีผ่่านมาไม่มกีารเสนอชื่อแต่อย่างใด 
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8. บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะ

เหมอืนกบัขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบเอกสาร ส่วนหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบมกีารจดัส่งให้ผู้ถือ

หุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั 

9. ในหนังสอืเชญิประชุม บรษิทัแจง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ รวมถงึการ

เสนอรายชื่อกรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ นอกจากนี้ ยงัจดัเตรยีมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมาตรฐาน

สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้

10. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีวาระการแต่งตัง้กรรมการ วาระการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชวีาระการจ่ายเงนิปันผล 

11. ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ประธานกรรมการไดแ้จง้กฎเกณฑส์ าหรบัการประชุมและวธิกีาร

ออกเสยีงลงมติใหผู้้ถอืหุน้ทราบ และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถามได ้ส่วนในวาระแต่งตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกกรรมการเป็นรายคน มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้กรอกในกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ย

กบัวาระ และมกีารถ่ายวดีทิศัน์ บนัทกึภาพและเสยีงการประชุม 

12. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 มกีารแสดงรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้/ไม่เขา้ร่วมประชุม ซึง่มี

กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ มคี าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั มคี าถามและค าตอบหรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป วธิลีงคะแนนและวธินีบั

คะแนน และในกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ย จะมมีตทิีป่ระชุมทีเ่ป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ย ซึง่ทางบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการ

ประชุม ผ่านทางเวบ็ไซต ์ภายใน 14 วนั 

13. บรษิทัมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ  

14. บรษิทัก าหนดเกณฑข์อ้บงัคบัของบรษิทัว่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้ง

หุน้สว่นสามญัหรอืหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั

อื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ไดเ้วน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้และกรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมสี่วนได้เสยีไม่ ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมใน

สญัญาใดๆ ที่บรษิัทท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัช ีหรอืถือหุ้นหรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชใีนบรษิทัหรอื

บรษิัทในเครอืโดยบรษิทัส่งเสรมิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสยีของกรรมการผูบ้รหิาร และผู้เกี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมการ 

ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้ กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สี่วนได้เสยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งจะไม่มี

สทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว 
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2.  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบับทบาทของบรษิทัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ที ัง้นี้ ในระบบการก ากบัดแูลกจิการมผีูม้สี่วนไดเ้สยีหลายกลุ่มทีส่ าคญัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ ผูถ้อืหุน้  

หรอืผูล้งทุน เจา้หนี้ รวมทัง้เพื่อนบา้นทีต่ัง้อยู่รอบบรษิทัฯ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้ี

ส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยี รวมถึงทรพัย์สนิทางปัญญา ซึ่งมี

นโยบายและการปฏบิตัดิงันี้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัสทิธิข์องผูถ้อืหุน้ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

ซึง่มกีารปฏบิตัดิงันี้ 

 ใชเ้กณฑว์นัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อผูถ้อืหุน้มเีวลาพจิารณาเอกสาร

เชญิประชุมและขอ้มลูต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึน้ 

 แจ้งก าหนดการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าประมาณ 45 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ถอืหุน้สามารถวางแผน

ตารางเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึง่มากกว่าทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

 จดัใหม้คีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระ พรอ้มแนบรายงานประจ าปี และหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่มคี า

ชึแ้จงรายละเอยีดของเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ ประกอบกบัเอกสารการประชุม 

 เปิดโอกาสให้ผุ้ถือหุ้นส่งค าถามที่ต้องการใหบ้รษิัทฯ ชี้แจงในประเดน็ของระเบยีบวาระที่น าเสนอของการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ล่วงหน้าตัง้แต่ ธนัวาคม 2561 – กุมภาพนัธ ์2562  

 อ านวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้นักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยเจา้หน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ์

ของบรษิทัฯ จะตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัประเดน็ตามวาระการประชุม และรวบรวมหนงัสอืมอบฉนัทะล่วงหน้า 

 อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

- ส ารองทีจ่อดรถไวเ้พยีงพอ 

- ใชร้ะบบลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและความรวดเรว็ 

- ใชโ้ปรแกรมการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ในการลงทะเบยีนและการนบัคะแนน เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพและความโปร่งใส 

- จดัเตรยีมอากรแสตมป์ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารมอบฉนัทะมา โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 

- จดัท าบตัรเขา้ร่วมประชุม เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนแลว้ เพื่อความสะดวกในการเขา้ออก

ทีป่ระชุม โดยไม่ตอ้งเสยีเวลาในการตรวจเอกสารใหม่ 

 ก่อนการประชุม เลขานุการบรษิัทชี้แจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงเพื่ อลงมติในแต่ละ

ระเบยีบวาระ รวมถงึขอตวัแทนผูถ้อืหุน้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง 

 ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถาม รวมถงึ

บนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

 ภายหลงัการประชุม 
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- เผยแพร่มตทิีท่ีป่ระชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ในช่วง

เยน็ของวนัประชุม 

- เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทาง ตลท.และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมถงึน าส่งใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่แสดง

ความเหน็ในทีป่ระชุม 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 บรษิัทฯ ได้เชญินายสมเกยีรติ เรอืงสุรเกยีรติ ที่ปรกึษากฎหมายอสิระ เป็นผู้

ตรวจสอบการนับคะเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท รวมถึง

กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม องคป์ระชุม ผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่ไดใ้ชส้ทิธิ

ออกเสยีง และวธิกีารลงคะแนนสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับรษิทั/ประธานทีป่ระชุมแจง้ การเกบ็บตัรลงคะแนนและตรวจสอบผล

ของมตแิละการลงคะแนนเสยีงจากบตัรลงคะแนน ทัง้นี้ มตีวัแทนผูถ้อืหุน้หนึ่งคนร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์การนับคะแนนเสยีง

ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

สิทธิของพนักงาน 

 บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าพนักงานเป็นปัจจยัแห่งความกา้วหน้า บรษิทัฯ จงึสนับสนุนการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู้

ความสามารถสงู โดยพนกังานจะมแีผนพฒันารายบุคคล ประจ าปี นอกจากนี้บรษิทัฯมกีารดแูลพนกังานโดยใหผ้ลตอบแทนที่

เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัท า Salary 

Survey เปรียบเทียบกบับริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นประจ าทุกปี เพื่อทบทวนอตัราผลตอบแทนให้อยู่ในระดบัที่

เหมาะสม สามารถแข่งขนัไดก้บัตลาดทุนและอุตสาหกรรมเดยีวกนัได ้รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ซึง่พนักงานทุก

คนจะมตีวัชีว้ดั (KPI) อกีทัง้บรษิทัฯ จดัใหม้สีวสัดกิารในระดบัทีส่งูกว่ากฎหมายก าหนดไว ้มกีองทุนส ารองเลีย้งชพี สวสัดกิาร

ค่ารกัษาพยาบาล รถบริการรบัส่ง กิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ให้ความสมัคญักบัพนักงานของบริษัททุกระดบัชัน้ ไม่มีการ

แบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนาและเพศ บรษิัทมกีารประกาศ นโยบายมรท.8001มาตรฐานแรงงานไทย ด้านสทิธมินุษยชน และ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม พร้อมกบัไดใ้บรบัรอง มรท.8001ระดบัสมบูรณ์ขัน้สูงสุด จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

สิทธิของลูกค้า 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ เพื่อใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่และ

ความพงึพอใจสงูสดุ โดยมนีโยบายสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพตรงตามความต้องการของลกูคา้ภายใตเ้งื่อนไขการปฏบิตัทิี่

เป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อลูกค้า พร้อมทัง้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และบรกิารที่ถูกต้องเพยีงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่

ลกูคา้ โดยไม่มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหล้กูคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอืเงื่อนไขใดๆ 

ของสนิคา้หรอืบรกิาร นอกจากสทิธขิองลูกคา้ตามสญัญาทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงกนัแลว้ บรษิทัยงัค านึงถงึความพงึพอใจของลูกคา้

ด้วย โดยบรษิัทสร้างระบบติดตามและประเมนิผลความพงึพอใจของลูกค้าเป็นระยะผ่านระบบบรหิารงานคุณภาพ    ISO 

9001 : 2015 (NAC),  ISO 9001 : 2015 (UKAS), ISO 14001:2015 (NAC), ISO 14001:2015 (UKAS), OHSAS 18001 : 

2007, TIS 18001 : 1999,  CSR-DIW, TLS 8001-2003, IEC 61215 Certified by TUV Rheinland (Germany), IEC 61730 
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Certified by TUV), IEC 61215 Certified by  JET PVm (Japan), IEC 61730 Certified by JET PVm (Japan), ANSI/UL 

1703:2002 R5.12, มอก.1843-2553, มอก.2580-2555 และรางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบั 3    โดยมุ่ง

หมายที่จะเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้าในระยะยาวโดยมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความสมัพันธ์กบัลูกค้าในระยะยาว  

นอกจากนี้พนกังานพงึรกัษาความลบัของลกูคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยมชิอบ 

สิทธิของคู่ค้า 

 บรษิทัฯ มจีรรยาบรรณในการจดัซือ้จดัจา้ง นโยบายคดัเลอืกและปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเป็นธรรม รวมถงึจดั

ให้มรีะเบยีบบรษิัทฯ เกี่ยวกบัการจดัหาพสัดุเพื่อให้การด าเนินธุรกจิกบัคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและรบัผดิชอบต่อคู่ค้า 

รวมถงึประสานประโยชน์ของทัง้สองฝ่ายอย่างยุตธิรรม 

 การคดัเลอืกคู่คา้ บรษิทัฯ จะเชญิคู่คา้ทีผ่่านเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนเป็นคู่คา้กบับรษิทัฯ เขา้ร่วมเสนอราคา

เพื่อแข่งขนักบัคู่ค้ารายอื่นที่ประกอบธุรกจิลกัษณะเดยีวกนั จากนัน้คณะกรรมการจดัหาพสัดุจะพจิารณาคดัเลอืกคู่ค้าจาก

ราคาและเทคนิคต่อไป 

 

สิทธิของเจ้าหน้ี 

 มกีารปฏบิตัิต่อเจา้หนี้ตามเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงทางการค้า สร้างความไว้วางใจใหก้บัเจา้หนี้ผ่านการบรหิารงาน

อย่างมจีรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มลู เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของบรษิทั 

 

สิทธิของชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม อาท ิISO14000 เป็นต้น และถอืว่าระบบการจดัการดา้นอาชวีอ

นามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิ จงึไดก้ าหนดอาชวีอนามยั ความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และ

พลังงานเพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพและใหค้วามรูฝึ้กอบรมแก่พนกังานในเรื่องอาชวีอนามยั ความปลอดภยั สิง่แวดลอ้มและพลงังานโดยบรษิทัไดร้บั

รางวลัจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมสเีขยีว Green Industry และรางวลัลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก

องคก์ารก๊าซเรอืนกระจก 

นอกจากทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ บรษิทัยงัตระหนกัถงึขอ้เสนอแนะ 

ขอ้คดิเหน็ ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถพฒันา หรอืปรบัปรุง การด าเนินงาน โดยบรษิทัจดัช่องทางใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถตดิต่อ

กับบริษัทได้ โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัททาง Email : support@solartron.co.th หรือทางโทรสารไปยังฝ่าย

ตรวจสอบภายในทีห่มายเลข 02-381-2971 ซึง่ในปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัไม่ไดร้บัแจง้เบาะแสการกระท าความผดิแต่อย่างใด 

การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 บรษิัทฯ ประกาศนโยบายการจดัการด้านทรพัย์สนิทางปัญญาในปี 2558 เพื่อก าหนดแนวปฏบิตัิที่ชดัเจนในการ

ป้องกนัและไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา โดยถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงของผูบ้รหิาร พนกังานทุกคน บรษิทั

ในเครอืตลอดจนผูร้บัเหมาทีท่ างานในนามของบรษิทัฯ อนัจะต้องปฏบิตัติามนโยบายฯ 



รายงานประจ าปี 2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

44 

 

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไวใ้นนโยบายการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีและบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

 แถลงผลประกอบการ ขอ้มลูบรษิทัฯ รวมถงึแนวโน้มในอนาคตแก่นกัวเิคราะหแ์ละนกัลงทุนทัง้ในปละ

ต่างประเทศเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 เผยแพรข่อ้มลูและเอกสารส าคญัของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหนงัสอืรบัรอง และขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯนอกเหนือจากนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 มสีว่นนกัลงทุนสมัพนัธท์ าหน้าทีต่ดิต่อประสานงานกบันกัวเิคราะห ์ นกัลงทุน และบุคคลอื่นทีต่อ้งการ

ขอ้มลูทางการเงนิผลการด าเนินงาน ฐานะของบรษิทัฯ และธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ 

 เผยแพรข่อ้มลูส าคญัของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอผ่านทางช่องทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปีรายงานประจ าปีรวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 จดัใหม้รีายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี ซึง่มเีน้ือหารบัรองการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ีและมี

การรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มลู ถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัชโีดยรายงานดงักล่าว

ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร 

 บรษิทัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศแก่ผูล้งทุนเพื่อใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูทีถู่กตอ้ง โปร่งใส

และทัว่ถงึ บรษิทัจงึจดัทมีงานเพื่อรบัผดิชอบตดิต่อประสานงานกบัผูล้งทุนโดยสามารถตดิต่อไดท้ี ่Email: 

agm@solartron.co.th  

4.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน โดยเป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 

คน ซึง่ไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการบรหิารทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผูท้ีม่คีวามหลากหลายในความรู้ความสามารถ เช่น 

ความรูค้วามเชีย่วชาญ ดา้นบญัช ีการเงนิ กฎหมายการปกครอง เทคโนโลยกีารผลติ การตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น

ตน้  

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ / - - 
นางปัทมา       วงษ์ถว้ยทอง / - / 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา / - / 

mailto:agm@solartron.co.th
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นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ / / - 

นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ / / / 

นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ / / - 
ศ.ดร.ดุสติ เครอืงาม / - - 

นายกติต ิ ปิณฑวริุจน์(1) / - - 

 

2. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง 

ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัหนึ่งในสาม ดงันัน้วาระการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการจะอยู่ประมาณ 2 ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระ หากยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหมใ่หค้ณะกรรมการ

ชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน 

3. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน โดยมกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ อีกทัง้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัิหน้าที่ 

กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ 

นอกจากนี้ เพื่อให้การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็น

ประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดยอ่ย ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมวีาระ 2 ปีในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระหาก ยงั

ไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่

เขา้มาแทน และในกรณีทีก่รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบรษิทั และไม่ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งกรรม

การบรษิทัอกีจะท าใหว้าระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทัง้นี้หากมกีรรมการเพิม่ใหม่ระหว่างปีใน

กรรมการชุดย่อย ใหก้รรมการนัน้มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดมิ 

4. ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ทีว่่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้สว่น

สามญัหรอืหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นที่

ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิทัไม่ได้ เว้นแต่จะแจง้ให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

5. บรษิทัไดก้ าหนด วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนก ากบั

ดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณที่ก าหนดไว ้รวมทัง้จัดใหม้รีะบบการควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยบรษิทัไดม้กีารก าหนดแผนกลยุทธร์ะยะ

สัน้และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็น

ผูป้ระกอบการทีม่จีรรยาบรรณตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว ้

6. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่ว่า “บริษัทให้

ความส าคญัต่อธรรมมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้ถือหุ้น พนักงานและลูกค้า รวมทัง้ความเป็นประโยชน์ทาง
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เศรษฐกจิต่อบรษิทัในระยะยาว โดยเน้นถงึระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการก ากบัดูแลฝ่ายบรหิารให้

ด าเนินการตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ” และมกีารสือ่สารสง่เสรมิ

ใหบุ้คลากรเขา้ใจและปฏบิตัติาม โดยในแต่ละปีมกีารประเมนิผลการปฏบิตัแิละทบทวนนโยบาย 

 

7. คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความเหน็ชอบในคู่มือจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัิที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่

กรรมการและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัิ ซึ่งครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ที่ส าคญั เช่น ความซื่อสตัย์ คุณธรรม ความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายต่างๆ รวมทัง้ยังไดม้บีทก าหนดโทษทางวนิัยอกีดว้ย โดยในแต่ละปี

ส านักเลขานุการบรษิทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสายงานทรพัยากรบุคคล จะมแีนวทางในการประเมนิ เพื่อน ามาปรบัปรุง

แกไ้ขในองคก์ร 

8. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดด้แูลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการทีอ่าจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรายการระหว่างกัน ตาม

ขอ้ก าหนด และวธิกีารของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั นอกจากนี้ยงัก าหนดไม่ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีในรายการที่

จะท าไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ และมกีารเปิดเผยขอ้มลูถูกตอ้งและครบถว้นในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

9. การบรหิารงานและการควบคุมภายในทีด่ ีเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ พรอ้ม

ทัง้มขีอ้มลูทีส่มบรูณ์และเชื่อถอืได ้มกีารปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างถูกต้อง รวมทัง้การใชท้รพัยากรของบรษิัท

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารดูแลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัย์สนิของบริษัท โดยบริษัทมหีน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพื่อท าหน้าทีว่เิคราะหต์รวจสอบ ประเมนิผลใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินกจิการต่างๆ ของ

บรษิทั และมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) ที่เหมาะสม หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ขึ้นตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบปีละครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบมี

การใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

10 การบรหิารความเสีย่ง อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการจดัใหม้รีะบบการบรหิาร

ความเสีย่งครอบคลุมทัง้องคก์ร  

11. การประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและมีการแจ้งให้กรรมการทราบ

ล่วงหน้าโดยท าเป็นตารางประจ าปี ซึง่ก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ (ในทุกๆ 3 เดอืน) และมกีารประชุมอกี

หนึ่งครัง้ ภายใน 1 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี อย่างไรกต็าม เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัต่อการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิทั ในแต่ละเดือน บรษิัทได้จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร ซึ่งท าหน้าทีต่ดัสนิใจตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยทุกครัง้ทีม่กีารประชุมกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิารไดน้ าเสนอสิง่ทีผ่่านการ

พจิารณา กลบัมาแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ เพื่อการก ากบั ดแูล อย่างมปีระสทิธภิาพ 



รายงานประจ าปี 2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

47 

12. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั ร่วมกนัพจิารณา

เลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเรื่องทีส่ าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ และกรรมการแต่ละคนมคีวาม

เป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุมดว้ย 

 13.ส านกัเลขานุการบรษิทั มกีารจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า                 อย่าง

น้อย 7 วนั ซึง่เอกสารดงักล่าวไดใ้หข้อ้มลูและรายละเอยีดอย่างพอเพยีงเพื่อประกอบการพจิารณาอย่างไรกต็าม ในเรื่องทีไ่ม่

สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัสามารถน า

เรื่องมาอภปิรายในทีป่ระชุมได ้

14.ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่

กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสรมิให้มกีารใช้ดุลยพนิิจ

ตดัสนิใจ กรรมการให้ความสนใจกบัทุกวาระที่น าเขา้สู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ นอกจากนี้ การประชุม

คณะกรรมการบรษิทั มกีารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมประชุม เพื่อน าเสนอข้อมลู ปัญหาและชีแ้จงรายละเอยีด 

เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ซึง่เป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้ยงัเป็นการเขา้ถงึขอ้มูล

สารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิผ่านการสอบถามผู้บรหิารระดบัสูง อกีทัง้ในบางประเดน็ทีม่ขีอ้มูลไม่เพยีงพอ กรรมการบรษิทั

สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านเลขานุการบรษิทั 

15.รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั จะประกอบดว้ยสาระส าคญั เช่น วนัเวลาเริม่ เวลาสิน้สุดประชุม 

รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องทีเ่สนอ สรุปประเดน็การอภิปรายและขอ้สงัเกต มติ

คณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการที่ไม่เหน็ด้วย ชื่อผู้จดรายงาน และชื่อผู้รบัรองรายงาน บริษัทได้มีการจดัเกบ็

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรปูเล่มสามารถสบืคน้ง่าย แต่แกไ้ขไม่ได ้มกีารบนัทกึและเปิดเผยจ านวนครัง้

การเขา้ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะจดัขึน้ทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการ

บรหิารซึง่เกีย่วเนื่องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัจะจดัขึน้ทุกเดอืน จงึมกีารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิาร

น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย 

ในปี 2561 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลปฏิบตัิงานของตนเอง โดยใช้หลกัเกณฑ์ประเมินจากตลาด

หลกัทรพัยฯ์  

5. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั เพื่อสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั แทนกรรมการทีค่รบวาระใน

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทุกปี และยงัมสีว่นร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูดว้ย 

 ในปี 2561 คณะกรรมการไดป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสรุปดงันี้ 
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1. การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความสมบรูณ์ของ

โครงสรา้ง การปฏบิตัหิน้าที ่และการพฒันาตนเองเพื่อเทยีบกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2. การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีค่รบวาระ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชื่อบุคคล

เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2561 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่

เหมาะสมเป็นกรรมการ 

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการฯ ไดส้รรหาบุคคลทีม่คีวามรอบรูด้า้นพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ในเรื่ องการผลติแผ่นเซลล์

และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์การออกแบบก่อสรา้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และไดค้ดัสรรบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ มาร่วมเป็นกรรมการใหม่เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่

คณะกรรมการบรษิทั 

ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย คุณสุชาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ เป็นประธานฯ คุณ

ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง และคุณอคัรเดช โรจน์เมธา เป็นกรรมการ การเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทั โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ มี

หลกัเกณฑด์งันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี้              

ในการออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่้

ถือหุ้นนัน้มอียู่ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้ โดย

บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะม ีในกรณีทีบุ่คคล

ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

6. การใช้ข้อมูลภายใน 

ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ซึง่ประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุก

ระดบัตอ้ง ไม่ใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิทั ทีม่สีาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประ

โยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นกรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่ม

บรษิทั  

7. ความส าพนัธก์บัผูล้งทุน 

บรษิัทฯ ตระหนักดวี่าขอ้มูลของบรษิัทฯ ทัง้ที่เกี่ยวกบังบการเงนิและที่ไม่ใช่งบการเงนิล้วนมผีลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ ซึ่งฝ่ายจดัการไดใ้หค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มุลทีค่รบถ้วนตรงต่อ

ความเป็นจริงเชื่อถือได้ สม ่าเสมอ ทนัเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนด จึงได้จดัให้มี
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หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) ขึน้เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการสื่อสารขอ้มลูที่ส าคญัต่อนกัลงทุน ไม่ว่าจะเป็น

รายงานทางการเงนิขอ้มลูดา้นผลการด าเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มลูต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯและก ากบัดูแลคุณภาพของขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อผูล้งทุนและผู้มสี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ ให้ได้รบัทราบ

อย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ ไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานและการแจง้สารสนเทศของบรษิทัฯ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม สรุปได้

ดงันี้ 

 ทางตรง : บรษิัทฯ จดัให้ผู้บรหิารได้มโีอกาสพบปะผู้ถือหุน้ นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ นักลงทุน และพนักงานผ่าน

กจิกรรมต่างๆ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอในรปูของการจดั Analyst Meeting, Conference Call, 

การเขา้ร่วม Conference ทัง้ในและต่างประเทศ หรอืการจดัโครงการผูถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิการ เพื่อเปิดโอกาศใหผู้ถ้อื

หุ้นได้เข้าใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทัง้ในและ

ต่างประเทศ ตลอดจนนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์สามารถท านัดหมายเขา้พบผูบ้รหิารเพื่ อสอบถามขอ้มูลต่างๆ ของ

บรษิทัผ่านกจิกรรม Company Visit ไดอ้กีดว้ย 

 ทางออ้ม : บรษิทัฯ มกีารใหข้อ้มลูต่างๆ เกีย่วกบับรษิทัฯ ผลการด าเนินงาน งบการเงนิ รายงานสารสนเทศต่างๆ ที่

บรษิัทฯ แจ้งต่อ ตลท.รวมถึงมกีารเผยแพร่ขอ้มูลน าเสนอ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.solartron.co.th ใน

หน้านกัลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่จะมขีอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีไ่ดป้รบัปรุงใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

50 

 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด(มหาชน) บริหารงานภายใต้มาตรฐานสากลขององค์กรระหว่างประเทศในการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม ( ISO14000,ISO18000,Environment System) ซึง่เป็นมาตรการความรบัผดิชอบต่อสงัคมแบบยัง่ยนื ผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารของบรษิทั จดัเป็น Corporate Social Responsibilities in Process เพราะแผ่นเซลลแ์สงอาทติยแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์

มคีุณลกัษณะพเิศษ สามารถเปลีย่นพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า จงึเป็นหน่วยผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดทีส่ าคญั

ของประเทศไทยและของโลกสามารถเสรมิความมัน่คงทางพลงังานไดอ้ย่างยัง่ยนือกีดว้ย  

ลกัษณะเด่นของผลติภณัฑข์องบรษิทัคอืสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดใ้นช่วงกลางวนัซึง่เป็นช่วงเวลาทีม่กีารใชไ้ฟฟ้า

สูงสุดของประเทศ (Peak Demand)โดยในปี 2561 คือช่วงฤดูร้อนมียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(Peak) ของประเทศอยู่ที่ 32,000 

เมกกะวตัต ์ซึง่ถอืว่าเป็นตวัเลขทีส่งูมาก  หากสภาพอากาศยงัคงรอ้น และอุณหภูมโิลกมแีนวโน้มสงูขึน้เช่นน้ีจะท าใหก้ารใชไ้ฟฟ้า

เพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ทางออกทีส่ าคญัทางหนึ่งเพื่อลดการใชไ้ฟฟ้าสงูสุด คอื การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา

อาคาร (Solar Rooftop) เพราะประชาชน ธุรกจิ และโรงงาน สามารถใชเ้น้ือทีบ่นหลงัคาผลติไฟฟ้าไดเ้องในช่วงกลางวนัทีม่คีวาม

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุ นบัเป็นความร่วมมอืในการแกปั้ญหาการใชไ้ฟฟ้าแบบยัง่ยนืระหว่างภาครฐั ภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และ

โรงงาน  

นอกจากนี้ระบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทติย์ของบรษิทั ยงัเป็นระบบทีส่ามารถช่วยบรหิารจดัการน ้าในภาวะภยัแลง้ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าในพืน้ทีท่ี่การไฟฟ้าและการประปาเขา้ไปไม่ถงึ ช่วยลดการแพร่

ระบาดของเชือ้โรคในฤดแูลง้ทีเ่กดิจากแหล่งน ้าทีไ่ม่สะอาดอกีดว้ย 

 พนักงานของบรษิทัทุกคนจงึภูมใิจในการปฏบิตัิงานเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี่สามารถผลติไฟฟ้าสะอาดมาใช ้ช่วยพฒันา

เศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม และมุ่งมัน่ทีจ่ะวจิยั และพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ โดยเน้นการ Reduce, Reuse และ 

Recycle ในทุกกระบวนการท างานจนไดร้บัรางวลั Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น “อุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบั3”  

SOLARTRON Product Certificate  ะ  สู    ้  ภี พ   ้   งว   ุ ส      สีเขียว (Green Industry 

 

 
 

 

 
 

 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR) 
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การควบคมุภายใน 

บรษิัทฯ บรหิารงานโดยมรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอ เพื่อให้สามารถรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 15  พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความ

เพยีงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกรอบแนวทางปฏบิตัดิา้นการควบคุมภายในของ 

COSO  ซึง่ครอบคลุมองคป์ระกอบหลกัของระบบควบคุมภายใน 5 ดา้น คอื  

1. การควบคมุภายในองคก์ร  

1.1 แสดงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

1.2 คณะกรรมการมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร ท าหน้าที่ก ากบัดูแล และตรวจสอบความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน 

1.3 ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัใหม้โีครงสรา้งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสม

เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการ 

1.4 มุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

1.5 ก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2. การประเมินความเส่ียง 

2.1 ก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนเพยีงพอ เพื่อใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.2 ระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 

2.3 พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.4 สามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 

3.1 มมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

3.2 เลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

3.3 จดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ไดก้ าหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อใหน้โยบายที่

ก าหนดไวน้ัน้สามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 

 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 



รายงานประจ าปี 2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

52 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

4.1 บรหิารขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมคีุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีก่ าหนด

ไว ้

4.2 สื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวตัถุประสงค์และความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่เป็นต่อการ

สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีว่างไว ้

4.3 สือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 

5. ระบบการติดตาม 

5.1 ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการควบคุมภายใน ไปอย่างครบถว้น เหมาะสม 

5.2 ประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รบัผดิชอบซึ่งรวมถึงผู้บรหิาร

ระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 

จากผลการพจิารณาคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอครบทัง้ 5 ดา้นขา้งต้น 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในมาโดยตลอดโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในขึน้ตัง้แต่แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมื่อปีพ.ศ.2547 รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบการ

ควบคุมภายในของบรษิทัสามารถช่วย บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่สีว่นได้

เสยีได ้ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะต้องด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และ

เพยีงพอในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถ

ป้องกนัความเสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัท าบญัช ีรายงานทีถู่กตอ้งน่าเชื่อถอื 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้น ามาตรฐานสากล COSO และ

พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน มาประยุกต์ใชใ้นการบรหิารจดัการความเสีย่งใน

ทุกระดบัขององคก์รเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะสามารถบรหิารกจิการไดอ้ย่างยัง่ยนื 

โครงสรา้งการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และหน่วยงานทัง้หมดในองคก์รมสี่วนร่วมในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ เพื่อตดิตาม

ผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
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ผลการบริหารจดัการความเส่ียง 

 ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ ทัง้ทางดา้นความผนั

ผวนของราคาวตัถุดบิและอุปกรณ์ในการผลติแผ่นเซลล์ และแผงเซลล์แสงอาทติย์ ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ การ

แข่งขนัของธุรกจิอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกจิการเงนิ การเตบิโตทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกจิ เช่น เทคโนโลยดีา้นการกกัเกบ็พลงังาน ความกา้วหน้าของการพฒันาดา้นพลงังานไฟฟ้า ทัง้ในระดบัประเทศ

และระดบัโลก ฯลฯ มาร่วมวเิคราะหผ์ลกระทบและทศิทางในอนาคตเพื่อจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งและแผนธรุกจิ โดยไดจ้ดัแบ่ง

ความเสีย่งประเภทต่างๆ ดงันี้ 

1.ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวตัถดิุบท่ีใช้การผลิต 

 ซึง่ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของรายไดข้องบรษิทัฯ จงึมแีผนบรหิารจดัการความเสีย่งรองรบัความผนัผวนของ

ราคาวตัถุดบิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวดงันี้ 

- ติดตามความเคลื่อนไหวราคาวตัถดุิบอยา่งใกล้ชิด และพฒันาเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านราคา ทัง้สว่นต่างราคาของ

วตัถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป ตลอดจนระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อตดัสินใจในการบริหารจัดการด้านราคาให้มี

ผลกระทบน้อยที่สดุ 

- ส ารองและจดัหาวตัถดุิบทดแทนท่ีมีระดบัราคาที่เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัผลกระทบตอ่รายได้ 

- วิจยัและพฒันาสตูรการผลติและการออกแบบทางวิศวกรรมที่จะช่วยลดต้นทนุโดยรวมของระบบ 

- กระจายสดัสว่นการหารายได้ให้คลอบคลมุทัง้ภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน เพื่อเสนอสนิค้าและบริการท่ีหลากหลายมากขึน้ 

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมพลังงาน 

-  เปิดศนูย์การเรียนรู้ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ต้องการของสงัคม ชุมชน แล้วน ามาต่อยอด

พฒันาผลติภณัฑ์ และบริการใหม่ๆ  ของบริษัท ซึง่ช่วยลดการแขง่ขนัจากสนิค้าและบริการจากต่างประเทศ 

-  พฒันาฐานข้อมลูชองลกูค้า เพื่อเข้าถึงและสง่มอบบริการท่ีที่รวดเร็วทัง้ยงัเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง  

 -    พฒันาและปรับเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัให้ทนัสมยั สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้ทาง online และ off 

line 

   -    จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้กับชุมชนรอบโรงงาน 

โรงไฟฟา้ ทัง้โรงเรียน ศาสนถาน และที่อยูอ่าศยั ด้วยการอบรมความรู้เร่ืองการอพยพ และดบัเพลงิ อยา่งตอ่เนื่องเพื่อสือ่สารกบั

ชมุชนด้านความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ 
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3. ความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน 

วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะสภาวะอากาศที่แปรปรวน ซึง่บริษัทฯได้บริหารจดัการดงันี  ้

- ติดตามเฝา้ระวงัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากภมูิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่นสถานการณ์น า้ท่วมโดยมีแผนบริหารความเสีย่ง

รองรับตามระดบัความรุนแรง เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ธุรกิตสามารถด าเนินงานได้อยา่งตอ่เนื่อง 

- ให้การดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคมเป็นวฒันธรรมองค์กร มุ่งเน้นการประหยดัพลงังานและการดแูลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท

โซลาร์ตรอน จ ากดั(มหาชน) ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมสเีขียว 

- ร่วมมือด้านการวิจยั พฒันาและสง่เสริมการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีการประเมินในรูปแบบ Carbon Footprint จาก

องค์การก๊าซเรือนกระจกซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทได้รับการขึน้ทะเบียนภายใต้ โครงการลดก๊าซเรือน

กระจกภาคสมคัรใจตามมตรฐานของประเทศไทย เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
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ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 
กรรมการตรวจสอบของบรษิัทได้พจิารณารายการระหว่างกนัตามประจ าปี  2560 แล้วมคีวามเหน็ว่ารายการซื้อขาย

ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึง รายการซื้อสนิทรพัย์ระหว่างกนั เป็น รายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดย การเขา้ท า รายการดงักล่าวบรษิทัไดพ้จิารณาถงึประโยชน์สงูสดุของ
บรษิัทและผู้ถือหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนัที่ เกดิขึน้จะถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทัว่ไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขนั หรอืเป็นราคาที่มคีวามสมเหตุสมผล และมเีงื่อนไขไม่แตกต่างจากการท า
รายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) 
มาตรการหรอืขัน้ตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บริษัทมีข ัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจ าเป็น            
มคีวามสมเหตุสมผล และยดึแนวทาง ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก กรณีทีม่รีายการระหว่างกนัของบรษิทั 
หรอืบรษิัทร่วมกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผล ประโยชน์ มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็น ในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้น
ราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติใน อุตสาหกรรม และมีการ
เปรยีบเทยีบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด และในกรณีทีม่รีายการระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญั บรษิทัจะจดัให้ ผ่าน
การอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การประชุมผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 

ทัง้นี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ บรษิัทจะจดัให้
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ เป็นผูใ้หค้วาม เหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี โดย กรรมการผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในรายการดังกล่าว อกี
ทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบ หรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในอนาคตบรษิทัอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเขา้ท ารายการระหว่างกนั บรษิัทจะปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่ว กบับุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ในพระบรมราชูปถมัภ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไป กรณีการเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้เป็นปกติ เช่น การจ้างผลติชิน้งาน การซื้อ ผลติภณัฑแ์ละวตัถุดบิ 
และการขายผลติภณัฑ ์เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บรษิทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบิตัใิหเ้ป็น ไป
ตามลักษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม  ให้มีความยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถ
เปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด ทีใ่ชก้บัลูกคา้ทัว่ไป รวมทัง้สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัเกณฑข์องรายการทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการที่
เกดิขึน้เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบการท ารายการระหว่างกนัโดยว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญการ
ตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบว่า ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบของ บรษิทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อย่างไรกต็าม หากมีการเขา้ท ารายการระหว่างกนัที่ไม่เขา้ข่ายรายการที่เกดิขึน้เป็นปกติดงักล่าวขา้งต้น  บริษัทจะ
ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกั ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการ เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิของบรษิทั และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบ งบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้หากมรีายการระหว่างกนัเกดิขึน้กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนได้

12. บุคคลทีมี่ผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน 
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ส่วนเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกบั  ความ
เหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ 
บริษัทจะจดั ให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรพัย์สนิที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็น
เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษ จะถูกน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่
เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั      แต่เป็นการท ารายการที่บรษิัทได้ค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
12.1 รายการระหว่างกนัโดยทัว่ไป  

บคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
และนโยบายการก าหนดราคา ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั โซลาร์
ตรอน 
 เอน็เนอรยี์ 1 
จ ากดั 

บรษิทัย่อย 
ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

99.96% 

(1) ดอกเบีย้รบั 
(2) รายไดค้่าบรกิาร 
(3) ลกูหนี้อืน่ 
(4) ลกูหนี้เงนิกูย้มื 
(5) ดอกเบีย้คา้งรบั 

364,921 
720,000 
898,800 

5,300,000 
970,948 

380,301 
720,000 

1,669,220 
5,700,000 
1,351,249 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ
เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 
เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 
จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  
 

บรษิทั โซลาร์
ตรอน 
 เอน็เนอรย์ ี2 
จ ากดั 

บรษิทัย่อย 
ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

90% 

(1) ดอกเบีย้รบั 
(2)  ดอกเบีย้จ่าย 
(3) รายไดค้่าบรกิาร 
(4) รายได ้ขายพรอ้มตดิตัง้ 
(5) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 
(6) ลกูหนี้การคา้ 
(7) ลกูหนี้เงนิกูย้มื 
(8) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
(9) รายไดร้บัล่วงหน้า 
(10) เจา้หนี้เงนิกูย้มื 
(11) รายไดบ้ ารุงรกัษา 
 

31,548 
100,445 

1,200,000 
2,240,710 
3,467,418 
5,934,500 

500,000 
- 
- 
- 

420,000 

24,164 
15,649 

1,200,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   800,000 
        928,000 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ
เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 
เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 
จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  
ตดิตัง้ระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 2 MW โดยใชร้าคา
ตลาด 

บริษทั โซลาร์
ตรอน 
 เอน็เนอรยี์ 3 
จ ากดั 

บรษิทัย่อย 
ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

100% 

(1) ดอกเบีย้จ่าย 
(2) รายไดค้่าบรกิาร 
(3) รายได ้ขายพรอ้มตดิตัง้ 
(4) รายไดบ้ ารุงรกัษา 
(5) รายไดข้าย 
(6) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 
(7) ลกูหนี้การคา้ 

159,562 
1,200,000 
2,155,196 
2,000,000 

- 
      5,157,033 

167,785,461 

-  
1,200,000 

66,026,530 
2,400,000 

14,260 
64,850,149 

181,408,505 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ
เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 
เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 
จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  
ตดิตัง้ระบบพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาโดยใชร้าคาตลาด 
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บคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
และนโยบายการก าหนดราคา ปี 2560 ปี 2561 

(8) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
(9) รายไดร้บัล่วงหน้า 
(10)  ลกูหนี้เงนิกูย้มื 

- 
37,263,240 

- 

- 
34,791,666 

                  - 

บริษทั โซลาร์
ตรอน 
 เอน็เนอรยี์ 4 
จ ากดั 

บรษิทัย่อย 
ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

100% 

(1)ดอกเบีย้จ่าย 
(2) รายไดค้่าบรกิาร 
(3) ลกูหนี้อืน่ 
(4) เจา้หนี้เงนิกูย้มื 
(5) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
 

2,240,000 
720,000 
834,600 

32,000,000 
4,167,671 

2,240,000 
720,000 
385,200 

32,000,000 
4,156,405 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ
เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 
 
เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 
จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  
 

บริษทั โซลาร์
ตรอน 
 เอน็เนอรยี์ 5 
จ ากดั 

บรษิทัย่อย 
ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

51% 

(1)   ดอกเบีย้จ่าย 
(2)   ดอกเบีย้รบั 
(3) รายไดค้่าบรกิาร 
(4) รายได ้ขายพรอ้มตดิตัง้ 
(5) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 
(6) ลกูหนี้การคา้ 
(7) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
(8) รายไดร้บัล่วงหน้า 
(9)  ลกูหนี้เงนิกูย้มื 
(10) รายไดบ้ ารุงรกัษา 

17,452 
11,101 

1,200,000 
30,688,364 
8,610,702 

29,510,900 
- 
- 
- 

1,344,000 

- 
1,515 

1,800,000 
- 
- 

4,084,740 
- 
- 
- 

1,959,000 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ
เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 
 
เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 
จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  
ตดิตัง้ระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 7 MW โดยใชร้าคา
ตลาด 

SLTT Joint 
Venture 

กจิการร่วมคา้ระหว่าง บมจ.
โซลารต์รอน และ  
บมจ.ไทยโพลคีอนส ์โดย
แบ่งประโยชน์กนั 50 : 50 

(1)   รายได ้ขายพรอ้มตดิตัง้ 
(2)   รายไดข้ายแผง 
(3)   รายได ้ค่าบรกิาร 
(4)   รายไดด้อกเบีย้รบั 
(5) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 
(6) ลกูหนี้การคา้ 
(7) รายไดร้บัล่วงหน้า 
(8)  ลกูหนี้กูย้มื 

- 
16,750 

653,445 
17,467 

653,445 
4,605,611 

633,558 
- 

-  
19,766 

895,659 
166,332 

- 
5,413,376 

-  
2,900,000 

 

จดกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) เพอืร่วมกนัท างาน โครงการ Tesco 
Lotus โดยบ่างประโยชน์ กนั 50 : 50 
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บคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
และนโยบายการก าหนดราคา ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั ไทย
โซลาร ์ฟิวเจอร ์
จ ากดั 

1) มกีรรมการร่วมกนั คอื  
นายดุสติ เครอืงาม 

 

(1)   รายได ้ขาย 
(2) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 
(3) เงนิจ่ายล่วงหน้า 
(4) เจา้หนี้การคา้ 
(5)  ลกูหนี้การคา้ 
(6)  รายไดบ้รกิาร 

1,281,680 
- 

1,940,008 
45,730,679 

- 
- 

206,292 
- 
- 

26,299,143 
220,732 

2,259,699 

ขายสนิคา้ และ รบัจา้งตดิตัง้ งานระบบพลงังานแสงอาทติย ์โดยใช้
ราคาตลาด 
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13. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ของงบการเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 

1) สรปุผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร ของบริษทั 

งบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบัปี 2561 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน) (“บรษิทั”) ขาดทุนสทุธ ิ350.51 ลา้นบาท ลดลง 171.20 
ลา้นบาทคดิเป็น 95.48% เมื่อเปรยีบเทยีบจากปี 2560 ทีม่ขีาดทุนสุทธ ิ179.31 ลา้นบาท โดยมขีาดทุนต่อหุน้ 0.64 บาท 
 
งบการเงนิรวมส าหรบัปี 2561 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขาดทุนสทุธ ิ380.20 ลา้นบาท ลดลง 37.22 ลา้นบาท
คดิเป็น 8.92% เมื่อเปรยีบเทยีบจากปี 2560 ทีม่ขีาดทุนสทุธ ิ417.42 ลา้นบาท โดยมขีาดทุนต่อหุน้ 0.70 บาท 
 

1.1 รายได้รวม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการบรษิทั มรีายไดร้วม ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน 723.04 ลา้นบาท และ 1,154.22 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 431.18 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 37.36 ทัง้น้ีรายไดร้วมแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายโดยแบ่ง
รายไดจ้ากการขายตามส่วนงานและรายไดอ้ื่น ดงัน้ี 
 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

รายไดร้วม ปี 2561 ปี 2560 เพิม่(ลด) 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได้จากการขาย       694.74  96.09%      897.96  77.80% (203.22) -22.63% 

 -รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

       483.91  66.93%       659.56  57.14% (175.65) -26.63% 

 -รายไดจ้ากการขายและรบัจา้งผลติ        210.83  29.16%       238.40  20.65% (27.57) -11.56% 

ก าไรจากการโอนเงนิลงทนุ          12.91  1.79%       228.24  19.77% (215.33) 100.00% 

รายได้อ่ืนๆ          15.39  2.13%         28.02  2.43% (12.63) -45.07% 

รายได้รวม       723.04  100.00%   1,154.22  100.00% (431.18) -37.36% 

 
 รายได้จากการขาย 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มรีายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน 694.74 ลา้นบาทและ 
897.96 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลงจ านวน 203.22 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 22.63 
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เน่ืองจาก ปี 2561 นัน้บรษิทัฯ มยีอดขายลดลงมาจาก 
- มกีารขายระบบสบูน ้า ลดลงจากส าหรบัปี 2560 เป็นจ านวน 2.00 ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ลดลงจากส าหรบัปี 2560 เป็นจ านวน 22.06ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบ Solar Rooftop ลดลงจากส าหรบัปี 2560 เป็นจ านวน 223.17 ลา้นบาท 

ก าไรจากการโอนเงินลงทุน 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัฯไดโ้อนหุน้บางส่วนในบรษิทัยอ่ย 2 แหง่ เพื่อช าระหน้ีเงนิกูย้มืจาก
บรษิทัอื่นและกรรมการท่านหน่ึง โดยบรษิทัฯไดบ้นัทกึก าไรจากการโอนหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่าวไวใ้นส่วนของก าไรขาดทุน โดยในปี 
2561 เป็นจ านวนเงนิ 12.91 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.79 ของรายไดร้วม และในปี 2560 เป็นจ านวนเงนิ 228.24 ล้านบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 19.77 ของรายไดร้วม 
 รายได้อ่ืน 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มรีายไดอ้ื่น ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560จ านวน 15.39 ลา้นบาทและ 28.02 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 12.63 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 45.07 เน่ืองจากมกีารลดลงของก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น  

1.2 รายได้รวม 

งบการเงนิรวม บรษิทัฯ มรีายไดร้วมส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน 702.74 ล้านบาท และ 968.41 ล้านบาท ตามล าดบั 
ซึง่ลดลงจ านวน 265.67 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 27.43 ทัง้น้ีรายไดร้วมแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายโดยแบ่งรายไดจ้าก
การขายตามสว่นงานและรายไดอ้ื่น ดงัน้ี 
(งบการเงนิรวม) 

 
  

รายไดร้วม ปี 2561 ปี 2560 เพิม่(ลด) 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได้จากการขาย       693.18  98.64%      945.56  97.64% (252.38) -26.69% 

-รายไดจ้ากการขายพรอ้ม
ตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

       390.98  55.64%       622.06  64.24% (231.08) -37.15% 

 -รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 
         

91.37  
13.00% 

        
85.10  

8.79% 6.27 100.00% 

 -รายไดจ้ากการขายและ
รบัจา้งผลติ 

       210.83  30.00%       238.40  24.62% (27.57) -11.56% 

ก าไรจากการโอนเงนิลงทุน              -    0.00%             -    0.00% 0.00 100.00% 

รายได้อ่ืนๆ            9.56  1.36%         22.85  2.36% (13.29) -58.16% 

รายได้รวม       702.74  100.00%      968.41  100.00% (265.67) -27.43% 
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รายได้จากการขาย 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มรีายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560จ านวน 693.18 ล้านบาทและ 945.56 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 252.38 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 26.69 
  
เน่ืองจาก ปี 2561 นัน้บรษิทัฯ มยีอดขายลดลงจาก 
- มมีกีารขายระบบสบูน ้า ลดลงจากส าหรบัปี 2560 เป็นจ านวน 2.00 ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ลดลงจากส าหรบัปี 2560 เป็นจ านวน 22.06ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบ Solar Rooftop ลดลงจากส าหรบัปี 2560 เป็นจ านวน 223.17 ลา้นบาท 

 
รายได้อ่ืน 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มรีายไดอ้ื่น ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน 9.56 ลา้นบาทและ 22.85 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึ่งลดลงจ านวน 13.29 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 58.16 เน่ืองจากมกีารเพิม่ขึน้ของก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น  
 

1.3 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

งบการเงนิ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่(ลด) 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย          694.74  100.00%         897.96  100.00% (203.22) -22.63% 

ตน้ทุนขาย          958.82  138.01%       1,173.32  130.67% (214.50) -18.28% 

รวมค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร 

         110.17  15.86%         135.83  15.13% (25.66) -18.89% 

 - ตน้ทุนในการจดั
จ าหน่าย 

           18.97  2.73%           19.02  2.12% (0.05) -0.26% 

 -ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร            91.20  13.13%         116.81  13.01% (25.61) -21.92% 

  
ต้นทุนขาย 
  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ มตีน้ทุนขาย ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560จ านวน 958.82 ลา้นบาทและ 
1,173.32 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 214.50 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 18.28 โดยลดลงตามรายไดจ้ากการขาย 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ มคีา่ใช้จา่ยในการขายและบรหิาร ส าหรบัปี 2561และส าหรบัปี 2560 จ านวน 110.17 
ลา้นบาทและ 135.83 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 25.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.89  
 

1.4 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

(งบการเงนิรวม) 
 

งบการเงนิ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่(ลด) 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย          693.18  100.00%         945.56  100.00% (252.38) -26.69% 

ตน้ทุนขาย          941.59  135.84%       1,196.06  126.49% (254.47) -21.28% 

รวมค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิาร 

         117.74  16.99%         145.87  15.43% (28.13) -19.28% 

 - ตน้ทุนในการจดั
จ าหน่าย 

           18.97  2.74%           19.02  2.01% (0.05) -0.26% 

 -ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร 

           98.77  14.25%         126.85  13.42% (28.08) -22.14% 

 
 ต้นทุนขาย 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทัฯ มตีน้ทุนขาย ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน 941.59 ลา้นบาทและ 1,196.06 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 254.47 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 21.28 โดยลดลงตามรายไดจ้ากการขาย 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน 117.74 ลา้นบาท
และ 145.87 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 28.13  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.28  
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ก าไร 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

งบการเงนิ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่(ลด) 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย       694.74  100.00%       897.96  100.00% (203.22) -22.63% 

ตน้ทุนขาย       958.82  138.01%    1,173.32  130.67% (214.50) -18.28% 

ก าไรขัน้ตน้ (264.08) -38.01% (275.36) -30.67% 11.28 -4.10% 

รวมค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร 

110.17 15.86% 135.83 15.13% (25.66) -18.89% 

 ก าไรจากการด าเนินงาน (345.95) -49.80% (154.93) -17.25% (191.02) -123.29% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (41.51) -5.97% (62.14) -6.92% 20.63 -33.20% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 36.95 5.32% 37.76 4.21% (0.81) -2.15% 

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี (350.51) -50.45% (179.31) -19.97% (171.20) 95.48% 

 
ก าไรขัน้ต้น 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกี าไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน (264.08) ลา้นบาท
และ (275.36) ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 25.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 18.89 
 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกี าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน 
(345.95) ลา้นบาทและ (154.93) ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 191.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 123.29 
 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัมกี าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน (350.51) ลา้นบาท และ 
(179.31) ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 171.20 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 95.48 
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ก าไร 
(งบการเงนิรวม) 
 

งบการเงนิ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่(ลด) 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 693.18 100.00% 945.56 100.00% (252.38) -26.69% 

ตน้ทุนขาย 941.59 135.84% 1,196.06 126.49% (254.47) -21.28% 

ก าไรขัน้ตน้ (248.41) -35.84% (250.50) -26.49% 2.09 -0.83% 

รวมค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร 

117.74 16.99% 145.87 15.43% (28.13) -19.28% 

 ก าไรจากการด าเนินงาน (356.59) -51.44% (373.52) -39.50% 16.93 -4.53% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (59.62) -8.60% (78.98) -8.35% 19.36 -24.51% 

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน
ในกจิการร่วมคา้ 

(0.19) -0.03% (2.16) -0.23% 1.97 -91.20% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 36.20 5.22% 37.24 3.94% (1.04) -2.79% 

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี (380.20) -54.85% (417.42) -44.15% 37.22 -8.92% 

การแบ่งก าไร-สว่นทีเ่ป็นของ
บรษิทัใหญ่ 

(383.32) -55.30% (417.42) -44.15% 34.10 -8.17% 

 
ก าไรขัน้ต้น 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มกี าไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560จ านวน (248.41) ลา้นบาทและ 
(250.50) ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 2.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 0.83 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มกี าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 จ านวน (356.59) ลา้น
บาทและ (373.52) ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 16.93 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 4.53 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทัมกี าไร(ขาดทุน)สทุธ ิส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560จ านวน (380.20) ลา้นบาท และ (417.42) 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 37.22 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 8.92 
การแบ่งก าไร – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทัมกี าไร(ขาดทุน)สทุธ ิส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560จ านวน (383.32) ลา้นบาท และ (417.42) 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 34.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 8.17 



รายงานประจ าปี2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

66 

 
2) ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์
 
 2.1 สว่นประกอบของสนิทรพัย ์งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ ส าหรบัปี 2561 และงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 หน่วย: ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณวนัที ่  ณวนัที ่  
  31 ธนัวาคม 2561   31 ธนัวาคม 2560  
 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  
       
   %   % 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด                      0.69  0.03%                       4.77  0.18% 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ                   252.14  9.27%                    478.89  17.60% 
รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ                   198.03  7.28%                      80.08  2.94% 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน                      3.79  0.14%                       1.94  0.07% 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย                      5.70  0.21%                       5.80  0.21% 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการรว่มคา้                      2.90  0.11%   
สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ                   286.05  10.51%                    666.05  24.48% 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น                    36.64  1.35%                      52.64  1.93% 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน                 785.94  28.89%                1,290.17  47.42% 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั                    45.56  1.67%                    134.23  4.93% 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย                   199.55  7.33%                    210.36  7.73% 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ                1,579.22  58.04%                 1,718.89  63.18% 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ                    14.83  0.55%                      18.17  0.67% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ                    85.90  3.16%                      48.69  1.79% 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น                      9.77  0.36%                      12.76  0.47% 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน              1,934.83  71.11%                2,143.10  78.77% 
รวมสินทรพัย ์              2,720.77  100.00%                3,433.27  126.19% 
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คณุภาพของสินทรพัย ์
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ส าหรบัปี 2561 และงบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 2,720.77 
ลา้นบาทและ 3,433.27 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 712.50 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 20.75 ซึง่สว่นใหญ่มาจาก
การลดลงของลูกหน้ีการคา้  และสนิคา้คงเหลอื 
2.2 สว่นประกอบของสนิทรพัย ์งบการเงนิรวม 
ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ ส าหรบัปี 2561 และงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
(งบการเงนิรวม) 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณวนัที ่  ณวนัที ่  
  31 ธนัวาคม 2561   31 ธนัวาคม 2560  
 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  
   %   % 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด                    23.22  0.78%                      19.17  0.64% 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ                   125.23  4.21%                    376.72  12.67% 
รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ                   110.94  3.73%                      26.84  0.90% 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน                      3.79  0.13%                       1.94  0.07% 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย                         -    0.00%                          -    0.00% 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการรว่มคา้                      2.90  0.10%   
สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ                   286.05  9.62%                    666.05  22.39% 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น                    47.19  1.59%                      96.37  3.24% 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน                 599.32  20.15%                1,187.09  39.91% 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั                    45.56  1.53%                    134.23  4.51% 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย                         -                               -      
เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้                      0.68  0.02%                       0.86  0.03% 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ                2,197.17  73.87%                 2,311.68  77.72% 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ                    14.83  0.50%                      18.18  0.61% 
สทิธใินการใชท้ีด่นิ                    20.80  0.70%                      21.70  0.73% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ                    85.90  2.89%                      48.69  1.64% 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น                      9.97  0.34%                      13.46  0.45% 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน              2,374.91  79.85%                2,548.80  85.70% 
รวมสินทรพัย ์              2,974.23  100.00%                3,735.89  125.61% 
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คณุภาพของสินทรพัย ์
งบการเงนิรวม ของบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ส าหรบัปี 2561 และงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 2,974.23 ลา้นบาทและ 3,735.89 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 761.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 20.39 ซึง่สว่นใหญ่มาจากการลดลงของลูกหน้ี
การคา้  และสนิคา้คงเหลอื 
 
3) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 
 3.1 สภาพคล่อง – งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 
  ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ ส าหรบัปี 2561 และปี 2560 
 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (5.30) 644.02 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทุน 95.86 (74.12) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)  กจิกรรมการจดัหาเงนิ (94.64) (603.59) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)-สทุธ ิ (4.08) (33.69) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ตน้งวด 4.77 38.46 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายงวด 0.69 4.77 

 
 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงาน ส าหรบัปี 2561 ลดลง 5.30 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นส าหรบัปี 2560 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 644.02 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2561 บรษิทัมยีอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อื่นลดลง รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระเพิม่ขึน้ สนิคา้คงเหลอืลดลง เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ลดลง 
 
 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน ส าหรบัปี 2561 เพิม่ขึน้จ านวน 95.86 ลา้นบาท ในปี 2560 บรษิทัมี
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุนลดลง 74.12 ลา้นบาท 
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ ส าหรบัปี 2561 ลดลง 94.64 ล้านบาท และในปี 2560 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธิ
จากกจิกรรมการจดัหาเงนิลดลง 603.59 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2561 มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 
มกีารช าระคนืตัว๋แลกเงนิขายลดลง มกีารรบัเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกรรมการลดลง  
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ทัง้น้ีจากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิ ของบรษิทั มผีลท าใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด ส าหรบัปี 2561 ลดลงสทุธ ิ จ านวน 4.08 ล้านบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 4.77 ลา้นบาท ท าให้
บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด เท่ากบั 0.69 ลา้นบาท 
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 ในงบเฉพาะกจิการส าหรบัปี 2561 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.67 เท่า ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบั งบ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 ซึง่เท่ากบั 0.91 เท่า  
 
3.2 สภาพคล่อง – งบการเงนิรวม 
สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 

ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ ส าหรบัปี 2561 และส าหรบัปี 2560 
(งบการเงนิรวม) 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 74.91 178.62 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทุน 28.05 (29.62) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)  กจิกรรมการจดัหาเงนิ (98.92) (170.93) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)-สทุธ ิ 4.04 (21.93) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ตน้งวด 19.17 41.10 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายงวด 23.21 19.17 

 
 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงาน ส าหรบัปี 2561 เพิม่ขึน้ 74.91 ล้านบาท ในขณะทีใ่นส าหรบัปี 2560 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 178.62 ลา้นบาท เน่ืองจากส าหรบัปี 2561 บรษิทัมยีอดลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอื่นลดลง สนิคา้คงเหลอืลดลง เจา้หน้ีการคา้ลดลง 
 
 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน ส าหรบัปี 2561 เพิม่ขึน้จ านวน 28.05 ลา้นบาท ในส าหรบัปี 2560 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุนลดลง 29.62 ลา้นบาท 
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 กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ ส าหรบัปี 2561 ลดลง  98.92 ลา้นบาท และในส าหรบัปี 2560 บรษิทัมี
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิลดลง 170.93 ลา้นบาท เน่ืองจากส าหรบัปี 2561 มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิลดลง มกีารช าระคนืตัว๋แลกเงนิขายลดลง มกีารรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการลดลง  
 
ทัง้น้ีจากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิ ของบรษิทั มผีลท าใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด ส าหรบัปี 2561 เพิม่ขึน้สทุธ ิจ านวน 4.05 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 19.17 ลา้นบาท ท าให้
บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด เท่ากบั 23.22 ลา้นบาท 
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  
ในงบการเงนิรวม ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.52 เท่า เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบั งบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 ซึง่เท่ากบั 0.84 เท่า 
 
4) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 
4.1) แหล่งทีม่าของเงนิทุน – งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 4.1.1 โครงสรา้งเงนิทุน  
  ในงบเฉพาะกจิการ ส าหรบัปี 2561 บรษิทั มหีน้ีสนิต่อทุน (D/E Ratio) อยูใ่นระดบั 0.78 เท่า ขณะทีง่บ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2560 อยูท่ีร่ะดบั 0.82 เท่า  
  
4.1.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 
  ในงบเฉพาะกจิการส าหรบัปี 2561 บรษิทั มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,529.30 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังบ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,880.81 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 351.51 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 18.69 เน่ืองจากบรษิทัมี
ขาดทุนสทุธ ิ
  
4.1.3 หน้ีสนิ 
  ในงบเฉพาะกจิการส าหรบัปี 2561 บรษิทั มหีน้ีสนิ จ านวน 1,191.48 ลา้นบาท ส่วนในงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 บรษิทั มหีน้ีสนิจ านวน 1,552.47 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 360.99 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 23.25 เน่ืองจากมกีารลดลงของ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น 
 
 4.2) แหล่งทีม่าของเงนิทุน – งบการเงนิรวม 
 
 4.2.1 โครงสรา้งเงนิทุน 
 
  ในงบการเงนิรวม ส าหรบัปี 2561 บรษิทั มหีน้ีสนิต่อทุน (D/E Ratio) อยูใ่นระดบั 1.01 เท่า ขณะทีง่บ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 อยูท่ีร่ะดบั 1.04 เท่า  
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 4.2.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 
  ในงบการเงนิรวม ส าหรบัปี 2561 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,478.03 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบังบ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,835.52 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 357.49 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 19.48 เน่ืองจากบรษิทัมี
ขาดทุนสทุธ ิ
 
 4.2.3 หน้ีสนิ 
  ในงบการเงนิรวม ส าหรบัปี 2561 บรษิทั มหีน้ีสนิ จ านวน 1,496.19 ลา้นบาท สว่นในงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 บรษิทั มหีน้ีสนิจ านวน 1,900.37 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 404.18 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 21.27 เน่ืองจากมกีารลดลงของ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น 
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บริษทั  โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 

 

รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  2561 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลง
สว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย 
การบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  และฐานะ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะ
กจิการ และกระแสเงนิสดรวมและฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
บรษิทัและกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ 
ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 2 - 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้  ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรื่องเหล่านี้ดว้ย   การ
ปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมถงึวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้  ซึง่ได้
รวมวิธีการตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและ  
งบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มทัง้วธิกีารตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

 
การรบัรูร้ายได้ตามสญัญาระยะยาว 

กลุ่มกจิการ มรีายไดจ้ากการรบัจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้ารวมถงึรบัจา้งตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิและ
บนอาคารซึง่ท าสญัญากบัหน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายแหง่  โดยในปี 2561 กลุ่มกจิการมรีายไดด้งักล่าวแสดง
รวมอยูใ่นสว่นของก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงนิ 281.45 ลา้นบาท ส าหรบังบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และ 374.38 ลา้นบาท 
ส าหรบังบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 53.89 ของรายไดร้วมส าหรบังบการเงนิรวม และรอ้ยละ 
40.60 ของรายไดร้วมส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารตาม
สญัญาระยะยาว ประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ขอ้ 4.1.1  ขา้พเจา้พจิารณาว่า  การรบัรูร้ายได ้และประมาณการตน้ทุนโครงการและค่าใชจ้่ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเหล่านี้เป็นความ
เสีย่งทีม่นียัส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นเรื่องทีต่อ้งใชดุ้ลยพนิจิทีม่นียัส าคญัของผูบ้รหิารในการประเมนิขัน้
ความส าเรจ็ของงาน  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดแ้ละประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว โดยการสุม่เลอืกสญัญาระยะยาวที่
บรษิทัฯ ท ากบัลกูคา้เพื่อทดสอบระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารทีฝ่่ายบรหิารใชใ้นการประเมนิขัน้ความส าเรจ็
ของงาน การประมาณการตน้ทนุงานโครงการ และค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้หากโครงการล่าชา้ และการบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึอ่านสญัญาระยะยาวเพื่อพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ และสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัเงื่อนไขและ
ความเสีย่งต่างๆ ของสญัญาดงักล่าว และขา้พเจา้ไดป้ระเมนิวธิกีารทีบ่รษิทัฯใชใ้นการประเมนิขัน้ความส าเรจ็ของงาน การ
ประมาณตน้ทุนตลอดทัง้โครงการและประมาณการค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้โครงการล่าชา้ โดยการสอบถามฝ่ายบรหิารและ
ผูบ้รหิารโครงการเกีย่วกบัความคบืหน้าของงานโครงการ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 3 - 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 
 
ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั     
แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงาน
ประจ าปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ คอื การอ่านและพจิารณา
ว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลทราบเพื่อใหม้กีาร
ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมาะสมต่อไป 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัและกลุ่ม
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์าร
บญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิัทและกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่
สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 4 - 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย     ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน
ระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า    การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป    ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอื
ว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีล
ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ  ไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่งเหล่านัน้  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้   ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่ง
ทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละ
เวน้การแสดงขอ้มลู  การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช ้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

 สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั  สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้
เกดิ 
ขอ้สงสยัอย่างมนียัส าคญัต่อความสามารถของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถา้ขา้พเจา้ได้ 
ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึ
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม  เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทั
และกลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลู
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 5 - 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง
ธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ
ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น
อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด    ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้า
ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืใน
สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะ
จากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้ คอื นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรอืน 
 
 
 
 
 
( นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรอืน ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7750 
 
 
บรษิทั ส านกังานปีตเิสว ีจ ากดั 
8/4 ชัน้ 1, 3  ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหานคร 
 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 23,216,663        19,169,161        19,169,161        690,621            4,769,032         

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สุทธิ 6.2 และ 8 125,233,898      376,717,737      376,717,737      252,144,238      478,886,349      

รายไดท้ี่ยงัไมเ่รยีกช าระ 6.2 และ 9 110,936,445      26,836,683        26,836,683        198,027,880      80,085,771        

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 3,792,242         1,936,741         1,936,741         3,792,242         1,936,741         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 6.2 -                   -                   -                   5,700,000         5,800,000         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการรว่มคา้ 6.2 2,900,000         -                   -                   2,900,000         -                   

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 10 286,051,860      666,054,455      666,054,455      286,051,860      666,054,455      

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 11 47,189,342        96,373,526        96,373,526        36,637,740        52,640,351        

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 599,320,450      1,187,088,303   1,187,088,303   785,944,581      1,290,172,699   

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค า้ประกนั 12 45,564,551        134,231,779      134,231,779      45,564,551        134,231,779      

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธิ 13 -                   -                   -                   199,548,950      210,358,600      

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 14 681,119            866,203            866,203            -                   -                   

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 2,197,166,882   2,311,677,269   2,311,677,269   1,579,220,502   1,718,886,096   

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - สุทธิ 16 14,825,923        18,175,484        18,175,484        14,825,923        18,175,484        

สทิธใินการใชท้ี่ดนิ - สุทธิ 17 20,799,653        21,701,716        21,701,716        -                   -                   

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18 85,895,865        48,690,319        48,690,319        85,895,865        48,690,319        

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 9,974,077         13,461,367        13,461,367        9,777,854         12,762,185        

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,374,908,070   2,548,804,137   2,548,804,137   1,934,833,645   2,143,104,463   

รวมสินทรพัย์ 2,974,228,520   3,735,892,440   3,735,892,440   2,720,778,226   3,433,277,162   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 19 451,700,881      447,897,064      447,897,064      448,591,055      444,029,873      

เจา้หนี้ตามสญัญาแฟคตอริง่ 20 10,885,828        -                   -                   10,885,828        -                   

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 6.2 และ 21 260,772,925      523,571,946      523,571,946      262,117,597      524,014,540      

ตัว๋แลกเงนิขายลด 22 40,000,000        50,000,000        50,000,000        40,000,000        50,000,000        

หุ้นกู้ 23 -                   34,300,000        34,300,000        -                   34,300,000        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 6.2 -                   -                   -                   32,800,000        32,000,000        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 6.2 128,940,106      116,619,666      116,619,666      128,940,106      116,619,666      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 24 47,000,000        47,000,000        47,000,000        47,000,000        47,000,000        

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระในหนึง่ปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 187,868,109      142,094,250      142,094,250      160,463,109      115,668,000      

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 26 583,271            555,748            555,748            583,272            555,748            

ประมาณการหนี้สนิส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน 27 9,863,468         2,868,720         2,868,720         9,863,468         2,868,720         

รายไดค้่างานรบัลว่งหน้า 6.2 และ 9 2,153,223         25,494,305        25,494,305        16,681,317        25,494,305        

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 366,253            255,260            255,260            -                   -                   

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 16,679,098        23,915,928        23,915,928        16,177,979        23,528,503        

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,156,813,162   1,414,572,887   1,414,572,887   1,174,103,731   1,416,079,355   

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 25 322,008,750      464,978,859      464,978,859      -                   115,565,109      

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สุทธิ 26 251,475            834,746            834,746            251,475            834,746            

ประมาณการหนี้สนิส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 27 17,121,273        19,985,981        19,985,981        17,121,273        19,985,981        

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 339,381,498      485,799,586      485,799,586      17,372,748        136,385,836      

รวมหน้ีสิน 1,496,194,660   1,900,372,473   1,900,372,473   1,191,476,479   1,552,465,191   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 870,597,723 หุ้น 

มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  ในปี 2561 28 870,597,723      870,597,723      

หุ้นสามญั 544,124,723 หุ้น 

   มลูค่าหุ้นละ 1 บาท   ในปี 2560 544,124,723      544,124,723      544,124,723      

ทุนที่ออกและเรยีกช าระแลว้

   หุ้นสามญั 544,124,723 หุ้น 

มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 544,124,723      544,124,723      544,124,723      544,124,723      544,124,723      

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870   

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 55,965,054        55,965,054        55,965,054        55,965,054        55,965,054        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4 (657,023,758)     (272,708,244)     (44,467,710)       (289,548,900)     61,961,324        

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น 4 236,424,992      228,240,534      -                   -                   -                   

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้นบรษิทัใหญ่ 1,398,251,881   1,774,382,937   1,774,382,937   1,529,301,747   1,880,811,971   

ส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคุม 79,781,979        61,137,030        61,137,030        -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,478,033,860   1,835,519,967   1,835,519,967   1,529,301,747   1,880,811,971   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,974,228,520   3,735,892,440   3,735,892,440   2,720,778,226   3,433,277,162   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่

รายได้

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 6.1 390,976,810      622,058,391      483,905,888      659,562,660      

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 91,368,743        85,096,860        -                   -                   

รายไดจ้ากการขายและรบัจา้งผลติ 6.1 210,826,542      238,399,892      210,826,542      238,399,892      

ก าไรจากการโอนเงนิลงทุน 6.1 และ 13 -                   -                   12,906,910        228,240,534      

รายไดอ้ื่น 6.1 9,558,327         22,847,149        15,390,748        28,019,002        

รวมรายได้ 702,730,422      968,402,292      723,030,088      1,154,222,088   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 6.1 663,155,253      779,276,392      719,996,190      792,363,952      

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 39,609,843        35,822,861        -                   -                   

ตน้ทุนขายและรบัจา้งผลติ 238,827,554      380,955,983      238,827,554      380,955,983      

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 18,970,454        19,023,875        18,970,454        19,023,875        

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 98,774,977        126,847,460      91,195,331        116,807,094      

ตน้ทุนทางการเงนิ 6.1 59,617,783        78,985,123        41,513,318        62,145,293        

รวมค่าใชจ่้าย 1,118,955,864   1,420,911,694   1,110,502,847   1,371,296,197   

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จาก

กิจการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (416,225,442)     (452,509,402)     (387,472,759)     (217,074,109)     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 14 (185,085)           (2,156,935)        -                   -                   

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (416,410,527)     (454,666,337)     (387,472,759)     (217,074,109)     

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 18.2 36,202,268        37,242,490        36,956,944        37,761,345        

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี (380,208,259)     (417,423,847)     (350,515,815)     (179,312,764)     

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

   รายการที่จะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของก าไรขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 18.2 (994,409)           (1,505,673)        (994,409)           (1,505,673)        

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี (381,202,668)     (418,929,520)     (351,510,224)     (180,818,437)     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่

การแบง่ก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ (383,321,105)     (417,421,476)     

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคุม 3,112,846         (2,371)              

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี (380,208,259)     (417,423,847)     

การแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็

ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ (384,315,514)     (418,927,149)     

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคุม 3,112,846         (2,371)              

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี (381,202,668)     (418,929,520)     

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน  (บาท : หุ้น) 30 )0.70) )0.77) )0.64) )0.33)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

องคป์ระกอบอื่น

ก าไร (ขาดทุน) สะสม ของส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ ก าไรจากการ รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น ส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และเรยีกช าระแลว้ มลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร โอนเงนิลงทุน บรษิทัใหญ่ อ านวจควบคุม ผูถ้อืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        146,218,905      -                   1,965,069,552   (399)                 1,965,069,153   

ผลสะสมของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 4 -                   -                   -                   -                   224,209,009      224,209,009      4,031,525         228,240,534      

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัย่อย -                   -                   -                   -                   -                   -                   61,139,800        61,139,800        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี

    ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบัปี -                   -                   -                   (417,421,476)     -                   (417,421,476)     (2,371)              (417,423,847)     

    ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี 18.2 -                   -                   -                   (1,505,673)        -                   (1,505,673)        -                   (1,505,673)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        (272,708,244)     224,209,009      1,770,351,412   65,168,555        1,835,519,967   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 (ก่อนปรบัปรงุ) 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        (44,467,710)       -                   1,774,382,937   61,137,030        1,835,519,967   

ผลสะสมของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 4 -                   -                   -                   (228,240,534)     224,209,009      (4,031,525)        4,031,525         -                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 (หลงัปรบัปรงุ) 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        (272,708,244)     224,209,009      1,770,351,412   65,168,555        1,835,519,967   

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัย่อย -                   -                   -                   -                   -                   -                   11,500,578        11,500,578        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี

    ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบัปี -                   -                   -                   (383,321,105)     12,215,983        (371,105,122)     3,112,846         (367,992,276)     

    ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี 18.2 -                   -                   -                   (994,409)           -                   (994,409)           -                   (994,409)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        (657,023,758)     236,424,992      1,398,251,881   79,781,979        1,478,033,860   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ส่วนของบรษิทัใหญ่



รายงานประจ าปี2561                บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

84 

 

 

 

 

บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

ทุนเรอืนหุ้นที่ออกและ ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ มลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บรษิทัใหญ่

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 544,124,723           1,218,760,870         55,965,054             242,779,761           2,061,630,408         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี

    ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบัปี -                        -                        -                        (179,312,764)          (179,312,764)          

    ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี 18.2 -                        -                        -                        (1,505,673)              (1,505,673)              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 544,124,723           1,218,760,870         55,965,054             61,961,324             1,880,811,971         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี

    ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบัปี -                        -                        -                        (350,515,815)          (350,515,815)          

    ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี 18.2 -                        -                        -                        (994,409)                (994,409)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 544,124,723           1,218,760,870         55,965,054             (289,548,900)          1,529,301,747         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หน่วย : บาท

งบการเฉพาะกจิการ
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (380,208,259)     (454,666,337)     (387,472,759)     (217,074,109)     

รายการปรบักระทบก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 15, 16 และ 17 181,446,202      180,660,030      148,831,413      151,291,884      

หนี้สูญ -                   1,277,180         -                   1,277,180         

หนี้สงสยัจะสูญ 8 2,105,069         6,604,265         2,105,069         6,604,266         

กลบัรายการค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ 8 (1,774,875)        (1,847,070)        (1,774,875)        (1,847,070)        

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ 10 3,917,353         2,346,620         3,917,353         2,346,619         

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ 10 (247,959)           (608,789)           (247,959)           (608,789)           

ค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงนิลงทุน -                   -                   -                   999,600            

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที่จ่ายตดัจ่าย 22,053              -                   -                   -                   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 27 3,842,039         2,327,950         3,842,039         2,327,950         

ตดัจ่ายสนิทรพัย์โครงการเป็นค่าใชจ่้าย -                   4,500,000         -                   -                   

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 15 (129,076)           (342,783)           (129,076)           (342,783)           

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ 3,297               1,641               3,297               1,641               

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากกจิการรว่มคา้ 185,085            2,156,935         -                   -                   

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจรงิ 100,656            651,974            100,656            651,973            

ก าไรจากการโอนเงนิลงทุน 13 -                   -                   (12,906,910)       (228,240,534)     

ดอกเบี้ยรบั (15,649)             (17,567)             (405,981)           (425,137)           

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 66,216,349        78,985,123        50,014,638        62,145,293        

ขาดทุนจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

สนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนนิงาน (124,537,715)     (177,970,828)     (194,123,095)     (220,892,016)     

สนิทรพัย์ด าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึ้น) :

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 250,856,519      (258,333,351)     227,346,907      181,585,260      

รายไดท้ี่ยงัไมเ่รยีกช าระ (98,627,856)       164,717,268      (117,942,108)     241,300,168      

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน (1,855,501)        4,285,759         (1,855,501)        4,285,759         

สนิคา้คงเหลอื 376,333,200      182,935,013      376,333,200      178,842,905      

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 15,185,384        36,870,757        16,002,611        39,333,357        

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 623,597            (20,130)             142,372            (20,130)             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึ้น (ลดลง) :

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น (272,879,931)     275,973,759      (275,447,626)     273,322,001      

รายไดค้่างานรบัลว่งหน้า (8,812,988)        25,494,305        (8,812,988)        3,460,320         

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายจรงิระหว่างปี (955,010)           -                   (955,010)           -                   

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (7,236,830)        (21,071,311)       (7,350,524)        (21,422,570)       

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 128,092,869      232,881,241      13,338,238        679,795,054      

จ่ายดอกเบี้ย (54,355,867)       (50,282,399)       (34,385,211)       (32,301,341)       

จ่ายภาษเีงนิได้ 1,177,025         (3,974,156)        2,841,960         (3,473,159)        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 74,914,027        178,624,686      (18,205,013)       644,020,554      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค า้ประกนัลดลง (เพิม่ขึ้น) 88,677,687        (2,916,779)        88,667,228        (2,916,779)        

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึ้น -                   -                   10,809,650        (66,750,000)       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 6.2 -                   -                   (1,200,000)        (800,000)           

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 6.2 -                   -                   1,300,000         3,405,000         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการรว่มคา้ 6.2 (2,900,000)        -                   (2,900,000)        -                   

ซือ้ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 15 (57,875,749)       (24,851,706)       (1,007,816)        (5,218,005)        

ซือ้สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน -                   (2,220,660)        -                   (2,220,660)        

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทรพัย์สนิ 132,015            347,537            132,015            347,537            

ดอกเบี้ยรบั 15,649              17,567              57,227              31,933              

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 28,049,602        (29,624,041)       95,858,304        (74,120,974)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิเพิม่ขึ้น (ลดลง) 3,803,817         (136,948,052)     4,571,642         (140,815,242)     

เจา้หนี้ตามสญัญาแฟคตอริง่เพิม่ขึ้น 10,885,828        -                   10,885,828        -                   

เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด -                   1,116,000,000   -                   1,116,000,000   

ช าระคนืตัว๋แลกเงนิขายลด 22 (10,000,000)       (1,666,000,000)  (10,000,000)       (1,666,000,000)  

ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด (7,590,774)        (29,057,202)       (7,590,774)        (29,057,202)       

เงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้ -                   34,300,000        -                   34,300,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (ต่อ)

ช าระคนืหุ้นกู้ 23 (34,300,000)       -                   (34,300,000)       -                   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 6.2 -                   -                   800,000            2,600,000         

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย -                   -                   -                   (55,550,000)       

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 6.2 46,337,000        249,460,000      46,337,000        249,460,000      

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 6.2 (10,300,000)       (43,460,000)       (21,109,650)       (43,460,000)       

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 24 -                   100,000,000      -                   100,000,000      

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 24 -                   (53,000,000)       -                   (53,000,000)       

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                   391,500,000      -                   -                   

ช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 (97,196,250)       (131,272,891)     (70,770,000)       (115,612,891)     

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ (555,748)           (2,450,229)        (555,748)           (2,450,229)        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (98,916,127)       (170,928,374)     (81,731,702)       (603,585,564)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 4,047,502         (21,927,729)       (4,078,411)        (33,685,984)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 19,169,161        41,096,890        4,769,032         38,455,016        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 23,216,663        19,169,161        690,621            4,769,032         

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1. รายการที่ไมใ่ช่เงนิสด

1.1  ซือ้สนิทรพัย์โดยการก่อหนี้ 15 4,814,678         193,326            4,814,678         12,017              

1.2  โอนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยช าระหนี้เงนิกูย้มื 6.2 และ 13 10,809,650        -                   10,809,650        -                   

2. จ านวนที่ยงัไมไ่ดเ้บกิใชข้องสนิเชื่อที่อาจจะน ามาใช้

เพือ่กจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต 407,522,105      688,931,261      392,631,930      674,798,451      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



รายงานประจ าปี2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

88 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดั  ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อวนัที ่ 12 
พฤศจกิายน 2529 และไดจ้ดแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัเมื่อวนัที ่ 24 กนัยายน 2547 บรษิทัฯ มสี านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี ่ 
อาคาร พ.ีบ.ีทาวเวอร ์  ชัน้ที ่ 16  เลขที ่ 1000/65, 66, 67 ซอยสขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร และมสีาขา 2 แห่ง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงงาน ตัง้อยู่เลขที ่88/8 และ 88/9 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองน ้าแดง อ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา   

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่าย ขายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมถงึรบัจา้งก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ส าหรบับรษิทัย่อยหา้แห่งจดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกจิหลกัในการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์รวมถงึรบัเหมางานก่อสรา้งทุกชนิด  

การด าเนินงานของบรษิทัย่อย 

บริษัทย่อยสองแห่ง ได้ด าเนินการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์สามแห่งซึง่เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
แลว้เสรจ็ในปรมิาณการผลติไฟฟ้ารวม 9 เมกะวตัต ์โดยวนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์คอื วนัที ่30 ธนัวาคม 2559  และ
บรษิทัย่อยอกีหนึ่งแห่งไดท้ยอยส่งมอบงานระยะที ่1 (ก าหนดส่งมอบภายในเดอืนธนัวาคม 2559)  ตามสญัญาตดิตัง้ระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารของมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งซึง่ตามสญัญามปีรมิาณการผลติไฟฟ้าขนาด 21 เมกะ
วตัต ์ทัง้นี้ ตามสญัญาก าหนดใหแ้บ่งการสง่มอบงานตดิตัง้เป็น 3 ระยะ และตอ้งตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ์ภายในเดอืนธนัวาคม 
2560  ต่อมาบรษิทัฯ  และคู่สญัญาไดต้กลงร่วมกนัเพื่อขยายระยะเวลาสิน้สุดของสญัญาการส่งมอบงานไปจนกว่างานจะแล้ว
เสรจ็ 
 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนิน้ี  ไดจ้ดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบ
การเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย ภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใตพ้ระราช บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัที ่ 1 (ปรบัปรุง 2560) 
เรื่อง “การน าเสนองบการเงนิ” และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง “ก าหนดรายการย่อที่
ตอ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559”  
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย และมกีารปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิรวม 

ก)  งบการเงนิรวมนี้  ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  บรษิทัย่อย และสว่นไดเ้สยีของ
กจิการร่วมคา้  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้.- 

 การด าเนินธุรกจิ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 
รายชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิหลกั ประเทศ ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี 1 
จ ากดั ( * ) 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.96 99.96 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี 2 
จ ากดั ( ** ) 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 51.00 90.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี 3 
จ ากดั 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี 4 
จ ากดั ( * ) 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี 5 
จ ากดั 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 51.00 51.00 

( * ) บรษิทัย่อยทีย่งัไมไ่ดด้ าเนินธุรกรรมเชงิพาณชิย ์

( ** ) เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2561 บรษิทัฯ มกีารโอนหุน้ของบรษิทัย่อยใหก้รรมการท่านหนึ่ง เพือ่ช าระเงนิกู ้ส่งผลใหส้ดัส่วนถอืหุน้ของบรษิทัฯ 
ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าวเปลีย่นไป อย่างไรกต็ามภายหลงัการโอนหุน้ บรษิทัฯ ยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 13) 

ข)  บรษิทัย่อย หมายถงึ กจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไป 
แลว้บรษิทัฯ จะถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่ง 

ค) งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามาร่วมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุม
ดงักล่าวจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

ง) กลุ่มบรษิทัจดัท างบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเงนิ
ลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน และบนัทกึสว่นแบ่งก าไรหรอืขาดทุนและการเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีของกจิการร่วมคา้ตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัจนถงึวนัทีก่ารมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัสิน้สดุลง 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

จ) กลุ่มบรษิทัควบคุมกจิการ เมื่อกลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ด้ 

 รบัการลงทุนและมคีวามสามารถท าใหเ้กดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการควบคุม ใน
การประเมนิว่ากลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่  กลุ่มบรษิทัพจิารณาถงึการมอียู่และผลกระทบจากสทิธใินการออกเสยีงที่
เป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจุบนัรวมถงึสทิธใินการออก 

 เสยีงทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่กจิการอื่นถอือยู่ดว้ย 

 วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื วนัทีอ่ านาจในการควบคมุนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุ
เกีย่วกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งตอ้งใชดุ้ลยพนิจิเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

ฉ) เมื่อมีการสูญเสยีอ านาจควบคุม กลุ่มบริษัทตัดรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิในบริษัทย่อย ส่วนได้เสยีที่ไม่มี
อ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อยนัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการสญูเสยี
อ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยู่ใหว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีหรอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย 
ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 

ช) สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม คอื สว่นของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัย่อยสว่นทีเ่ป็นสว่นไดเ้สยี
ทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนรวม และแสดงในสว่น
ของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

ซ) งบการเงนิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่   

ฌ) งบการเงนิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญัเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่ 
ส าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

ญ) ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไดต้ดัออกจากงบ
การเงนิรวมแลว้ 

ฎ) ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัรว่มถกูตดัรายการกบัเงนิลงทุนเท่าทีก่ลุ่มบรษิทัมสีว่น
ไดเ้สยีในกจิการทีถู่กลงทุนนัน้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิถูกตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ แต่เท่าทีเ่มื่อไม่
มหีลกัฐานการดอ้ยค่าเกดิขึน้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวาม
มาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีป่รบัปรุงใหม่ โดยสภาวชิาชพีบญัช ีดงันี้.- 

มาตรฐานการบญัช ี
 ฉบบัที ่1  (ปรบัปรุง 2560)  การน าเสนองบการเงนิ 
 ฉบบัที ่2  (ปรบัปรุง 2560)  สนิคา้คงเหลอื 
 ฉบบัที ่7  (ปรบัปรุง 2560)  งบกระแสเงนิสด 
 ฉบบัที ่8  (ปรบัปรุง 2560)  นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
 ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 
 ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  ภาษเีงนิได ้
 ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560)  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาเช่า 
 ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้
 ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2560)   ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560)   การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความ 
ช่วยเหลอืจากรฐับาล 
 ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2560)  ตน้ทุนการกูย้มื 
 ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2560)  การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
 ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2560)  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 
 ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560)  การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
 ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2560)  ก าไรต่อหุน้ 
 ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560)  การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
 ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2560)  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2560)  ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
 ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2560)  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2560)  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 ฉบบัที ่2  (ปรบัปรุง 2560)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 ฉบบัที ่3  (ปรบัปรุง 2560)  การรวมธุรกจิ 
 ฉบบัที ่4  (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาประกนัภยั 
 ฉบบัที ่5  (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ  
 ฉบบัที ่6  (ปรบัปรุง 2560)  การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร ่
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
 ฉบบัที ่8  (ปรบัปรุง 2560)  สว่นงานด าเนินงาน  
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  การร่วมการงาน 
 ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
 ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

 การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
 ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั 
กจิการด าเนินงาน 
 ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
 ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2560)  ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้ 
 ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
 ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
 ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
 ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1  (ปรบัปรุง 2560) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4  (ปรบัปรุง 2560) การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5  (ปรบัปรุง 2560) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7  (ปรบัปรุง 2560) การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2560)  ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิลงทนุขัน้ต ่าและปฏสิมัพนัธข์องรายการ
เหล่าน้ี ส าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560) การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560) เงนิน าสง่รฐั 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ) 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐานและ
การอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวาม
มาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีป่รบัปรุงและออกใหม่ ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจา
นุเษกษาแลว้ บรษิทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ดงันี้.- 

3.2.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

 มาตรฐานการบญัช ี
 ฉบบัที ่1  (ปรบัปรุง 2561)  การน าเสนองบการเงนิ 
 ฉบบัที ่2  (ปรบัปรุง 2561)  สนิคา้คงเหลอื 
 ฉบบัที ่7  (ปรบัปรุง 2561)  งบกระแสเงนิสด 
 ฉบบัที ่8  (ปรบัปรุง 2561)  นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
 ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561)  ภาษเีงนิได ้
 ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2561)  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561)  สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2561)   ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2561)   การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความ 
ช่วยเหลอืจากรฐับาล 
 ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2561)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2561)  ตน้ทุนการกูย้มื 
 ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2561)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2561)  การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
 ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2561)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561)  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 
 ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561)  การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
 ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2561)  ก าไรต่อหุน้ 
 ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561)  การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
 ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2561)  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2561)  ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
 ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2561)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561)  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.2.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 (ต่อ) 

 มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2561)  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นคร้งัแรก 
ฉบบัที ่2  (ปรบัปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3  (ปรบัปรุง 2561) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4  (ปรบัปรุง 2561) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5  (ปรบัปรุง 2561) สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6  (ปรบัปรุง 2561) การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่8  (ปรบัปรุง 2561) สว่นงานด าเนินงาน 
ฉบบัที ่10  (ปรบัปรุง 2561) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11  (ปรบัปรุง 2561) การร่วมการงาน 
ฉบบัที ่12  (ปรบัปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13  (ปรบัปรุง 2561) การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
ฉบบัที ่15  รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่10  (ปรบัปรุง 2561)  ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง 
       กบักจิกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัที ่15  (ปรบัปรุง 2561)  สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
ฉบบัที ่25  (ปรบัปรุง 2561)  ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่27  (ปรบัปรุง 2561)  การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29  (ปรบัปรุง 2561)  การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32  (ปรบัปรุง 2561)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1  (ปรบัปรุง 2561) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ ี
   ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4  (ปรบัปรุง 2561) การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5  (ปรบัปรุง 2561) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอนการบรูณะและการปรบัปรุง 
   สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7  (ปรบัปรุง 2561) การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561)  
  เรื่องการรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10  (ปรบัปรุง 2561) การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12  (ปรบัปรุง 2561) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
 ฉบบัที ่14  (ปรบัปรุง 2561)  ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่าและ 
     ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหล่านี้ ส าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 (ปรบัปรุง  
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     2561) เรื่องผลประโยชน์ของพนกังาน 
 
3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.2.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 (ต่อ) 

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัที ่17  (ปรบัปรุง 2561)   การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่20  (ปรบัปรุง 2561)  ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
 ฉบบัที ่21  (ปรบัปรุง 2561)  เงนิทีน่ าสง่รฐั 

3.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 มาตรฐานการบญัช ี
 ฉบบัที ่32   การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 ฉบบัที ่7    การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
 ฉบบัที ่9    เครื่องมอืทางการเงนิ 

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 ฉบบัที ่16   การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
 ฉบบัที ่19   การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน
และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อ
ว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีน่ ามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการ
รายงานทางเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ซึง่
ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

มาตรฐานฉบบันี้ ใหห้ลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายไดท้ัง้จ านวนทีร่บัรูแ้ละชว่งเวลาทีร่บัรู ้ โดยรายไดจ้ะรบัรูเ้มื่อ(หรอื ณ วนัที)่ 
กจิการสง่มอบการควบคมุสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยมลูคา่ของรายไดท้ีก่จิการคาดว่าจะไดร้บั กจิการตอ้งใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบันี้กบัสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ทุกสญัญา  ยกเวน้สญัญาทีอ่ยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส าหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 
โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบริ
การทีไ่ดส้ง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้ และก าหนดใหก้จิการตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใน
การพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้น ามาใชแ้ทนมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
เกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้-  รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางเงนิ 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกใหม่ดงักล่าว ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย อยู่ในระหว่างการประเมนิผล
กระทบของมาตรฐานบญัชนีี้ต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถือปฏบิตัิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่า
เครื่องมอืทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารค านวนการดอ้ยค่าของ
เครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความ
เสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนี้มผีล
บงัคบัใชจ้ะท าใหม้าตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละแนวปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบัทีม่ผีลลบงัคบัใชอ้ยู่
ปัจจบุนั ถูกยกเลกิไป ดงัต่อไปนี้ 

 มาตรฐานการบญัช ี
 ฉบบัที ่101   หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 
 ฉบบัที ่103   การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 ฉบบัที ่104   การบญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ทีม่ปัีญหา 
 ฉบบัที ่105   การบญัชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 ฉบบัที ่106   การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
 ฉบบัที ่107   การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวทีอ่อกใหม่
ดงักล่าวขา้งตน้ต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ
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4. การแก้ไขข้อผิดพลาด 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดป้รบัปรงุขอ้ผดิพลาดทางการบญัชทีีม่สีาระส าคญัในปีก่อนเกีย่วกบัการบนัทกึก าไรจากการโอนเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อย ทีแ่สดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมมาเป็นการบนัทกึเขา้องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้โดยตรง 

การปรบัปรุงรายการดงักล่าวมผีลกระทบต่องบการเงนิรวม ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ก่อนปรบัปรุง ผลกระทบจาก หลงัปรบัปรุง 
  การปรบัปรุง  

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (44,467,710) (228,240,534) (272,708,244) 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ - 224,209,009 224,209,009 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 61,137,030 4,031,525 65,168,555 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2560    
ก าไรจากการโอนเงนิลงทุนลดลง 228,240,534 (228,240,534) - 

 
5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องคป์ระกอบงบการเงนิยกเวน้ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน    

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดร้บัรูเ้มื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชจีะเขา้สูก่จิการและสามารถวดั
มลูค่าของจ านวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

5.1.1   รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาว 

รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ และการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาวจะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิอีตัราสว่นของงานที่
ท าเสรจ็ ซึง่ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบตน้ทุนงานก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงานก่อสรา้งทัง้หมดทีค่าดว่าจะ
ใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา  รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ตามขัน้ความส าเรจ็ของงานแต่ยงัไม่ถงึก าหนดเรยีกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น 
"รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ" ภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีน ส าหรบัรายไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัรูต้ามขัน้ความส าเรจ็ของงานแต่ไดเ้รยีก
ช าระเงนิตามสญัญาแลว้ แสดงไวเ้ป็น "รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า"  ภายใตห้นี้สนิหมุนเวยีน 

5.1.2 รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะสัน้ 

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อตดิตัง้แลว้เสรจ็ ลกูคา้รบัมอบงานและบรษิทัฯ ไดอ้อกใบแจง้หนี้ใหก้บั
ลกูคา้แลว้ 

5.1.3 รายไดจ้ากการขาย รบัรูเ้มื่อส่งมอบ โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส าคญัของความเป็นเจา้ของในสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้
แลว้ บรษิทัฯ จะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้นัน้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย (ต่อ) 

5.1.4 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อใหบ้รกิารเสรจ็สิน้แลว้ 

5.1.5 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็นจ านวนทีส่ทุธจิากภาษขีายและสว่นลด  รายไดจ้ากการขายตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ค านวณตามอตัราทีก่ าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  โดยจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมกีารสง่มอบและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนัน้ 

5.1.6 รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสด เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีม่กี าหนดไถ่
ถอนไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า และไมม่ภีาระผกูพนัใดๆ และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่พรอ้มทีจ่ะ
เปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบไดแ้ละการเปลีย่นแปลงในมลูค่าน้อยหรอืไม่มสีาระส าคญัรวมถงึตัว๋เงนิประเภทเผื่อเรยีกและ
ตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่า และไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจ าเกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัยไ์ม่
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

5.3 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลกูหนี้การคา้ แสดงตามจ านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้ไม่ได ้
ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้ การวเิคราะหอ์ายุลกูหนี้ และสถานะการเงนิปัจจุบนัของลกูหนี้ 

5.4 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดต ่ากว่าและสทุธดิว้ยจ านวนค่าเผื่อผลขาดทุนจากสนิคา้
เสือ่มสภาพ   ราคาทุนค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ือ้ ตน้ทุนในการแปลงสภาพและตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพปัจจุบนั  ในกรณี
ของสนิคา้ส าเรจ็รปูและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเสรจ็  ตน้ทุนสนิคา้รวมการปันสว่นของค่าแรงทางตรงและ   ค่าโสหุย้การผลติ
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถงึระดบัก าลงัการผลติปกต ิ

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 
ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจบุนัของสนิคา้
คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.5 เงนิลงทุน 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

บรษิทัฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนต่อเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าเงนิลงทุนนัน้อาจมกีารดอ้ยค่าเกดิขึน้ ถา้ราคาตามบญัชขีองเงนิ
ลงทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน (ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทุน    

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ในงบการเงนิรวม แสดงมลูค่าตามวธิสีว่นไดเ้สยี เงนิลงทุนในการร่วมคา้วดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุน
และปรบัปรุงภายหลงัโดยรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรหรอืขาดทุนหลงัการไดม้าส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  และ
รายการเคลื่อนไหวของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็   เมื่อสว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในการร่วมคา้มมีลูค่าเท่ากบัหรอื
เกนิกว่ามลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในการร่วมคา้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่รบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนอกีต่อไป  เวน้
แต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัในหนี้ของการร่วมคา้หรอืรบัว่าจะจ่ายหนี้แทนการรว่มคา้   

5.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ทีด่นิ  แสดงมลูค่าดว้ยราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถงึตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ ตน้ทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีก่จิการก่อสรา้งเอง รวมถงึ
ตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพที่
พรอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุในการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภทหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยโ์ดยวธิี
เสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ   5, 10 และ 20 ปี 
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร   5 - 25 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน   5 - 20 ปี 
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิ   21 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา (ต่อ) 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ  และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานไดม้กีารทบทวน และปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอื และอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

5.7 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย ์ ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พรอ้มทีจ่ะใชห้รอืขายได ้ น าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใช ้ ไดต้ามประสงค ์
ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ  ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ  ตน้ทนุการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอื่นที่เกดิขึน้จากการ
กูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

5.8 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่่ายเริม่แรกสทุธจิากค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดั ตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมขีอ้บง่ชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ค านวณตามอายุการใหป้ระโยชน์ ดงันี้.- 

ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์   5 ปี 

ใบรบัรองคุณภาพ   25 ปี 

5.9 สทิธกิารเช่าทีด่นิ 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

สทิธกิารเช่าทีด่นิกบัรฐัวสิาหกจิ ตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่า (21 ปี) 

5.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

5.10.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสด และบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมือ่พนกังานท างานให ้

5.10.2 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี  ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิที่
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ เงนิที่
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 
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5.10 ผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

5.10.3 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุ
และจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนั ณ วนัทีร่ายงาน และตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายถุูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติิ
อสิระโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอายุ ค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิ
เดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกล ้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติจิะถูกบนัทึกเขา้ก าไรหรอื
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

5.11 หุน้กู ้

หุน้กู ้บนัทกึมลูค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุนโดยค านวณจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิทีไ่ดร้บั ซึง่ประกอบดว้ย เงนิกูท้ีไ่ดร้บัสทุธดิว้ยตน้ทุน
ทางตรงในการออกหุน้กู ้ สว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้อื่นแสดงมลูค่าดว้ยราคาทุนซึง่บนัทกึค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการเกดิหนี้สนิเป็น
ค่าใชจ้่ายส าหรบัปี 

5.12 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจบุนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสญูเสยีทรพัยากรทีม่ี
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ เพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

5.13 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท  ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ  ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน 
แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่าไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอื
ค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการก าหนดอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าซึ่งเป็น
อตัราแลกเปลีย่นทีท่ าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องจ่ายช าระเงนิตราต่างประเทศในอนาคตตามจ านวนและวนัทีท่ีไ่ดต้กลงเป็น
การล่วงหน้าลูกหนี้ตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ  
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5.13 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 

ก าไรขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะบนัทกึเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงนิ ส่วน
เจา้หนี้ตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบนัทกึตามอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าสว่นเพิม่หรอืสว่นลดทีเ่ท่ากบัส่วน
แตกต่างระหว่างอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ท าสญัญาและอตัราแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงเป็นการล่วงหน้าตามสญัญาจะตดัจ าหน่าย
ตลอดอายุสญัญา ลกูหนี้และเจา้หนี้ตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงสทุธใินงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

5.14 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี ประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้นก าไร
หรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ในกรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้น
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั  : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนับนัทกึตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั
โดยค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฏหมายภาษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้ตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิและ
ราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่สยีภาษทีุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าทีม่ี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีจะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มี
สทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั   

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและท า
การปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะไม่มกี าไรทางภาษเีพยีงพอ
ต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบั
รายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

5.15 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัที่
ออกและเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 
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5.16 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯ  
ควบคุมไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่
ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารคนส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อี านาจในการวางแผน
และควบคมุการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว ซึง่มอี านาจชกัจงูหรอืชกัจงูให้
ปฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยค านึงถงึเนื้อหาของความ สมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

5.17 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยดอ้ยค่าลงหรอืไม ่ หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าหรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี   
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์  หมายถงึ  มลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทุนใน
การขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยป์ระมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะได้รบัในอนาคตจะ
คดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึง่แปรไป
ตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลู
ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัย์นัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่คา่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่ หากมขีอ้บง่ชี้
ดงักล่าว   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดกอ่น 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ เพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงัหกัค่าเสือ่ม
ราคาหรอืค่าตดัจ าหน่ายเสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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5.18 สญัญาเช่า 

ในการประเมนิว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่า หรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบหรอืไม่นัน้  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาถงึ
เน้ือหาสาระส าคญัของขอ้ตกลงนัน้มากกว่ารปูแบบของสญัญา  โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา กล่าวคอืขอ้ตกลงเป็นสญัญาเชา่
หรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบกต่็อเมื่อ (ก) การปฏบิตัติามขอ้ตกลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัการใชส้นิทรพัยท์ีเ่ฉพาะเจาะจง และ 
(ข) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการใหส้ทิธใินการใชส้นิทรพัยท์ีเ่ฉพาะเจาะจงนัน้ 

หากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาและพบว่าขอ้ตกลงใดเป็นสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบ  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
จะแยกจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนส าหรบัสญัญาเช่าสนิทรพัย ์ และค่าตอบแทนส าหรบั
สว่นทีเ่ป็นองคป์ระกอบอื่น โดยใชม้ลูค่ายตุธิรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก รวมทัง้พจิารณาจดัประเภทส าหรบัค่าตอบแทนของ
สญัญาเช่าสนิทรพัยด์งักล่าวเป็นสญัญาเช่าการเงนิหรอืสญัญาเชา่ด าเนินงาน 

สญัญาเช่าการเงนิ - ดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่า  ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัย ์ ยกเวน้
กรรมสทิธิท์างกฎหมายถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคายุตธิรรม ณ วนั
เริม่ตน้ของสญัญาเช่า พรอ้มภาระหนี้สนิทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้  และคดิ ค่าเสือ่มราคาโดยวธิี
เสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ ดอกเบีย้หรอืค่าใชจ้่ายทางการเงนิและ 
ค่าเสือ่มราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ชา่ 

สญัญาเช่าซึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายตาม
สญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

5.19 การน าเสนอสว่นงานด าเนินงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผล ตอบแทนของ
การด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

ผลการด าเนินงานของสว่นงานทีร่ายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ (ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถงึรายการที่
เกดิขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันสว่นอย่างสมเหตุสมผล รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได้
สว่นใหญ่เป็นรายการสนิทรพัยเ์งนิลงทุน ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้ 

5.20 เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัช ี เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นและหนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบัรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผย
แยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.21 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
เกีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ี
ลกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายุตธิรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 
ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่า
ยุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมูลค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ า 

5.22 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้
สมมตฐิานหลายประการ  ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์ หนี้สนิ รายได้
และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ ที่ผูบ้รหิารมคีวามเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิต่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอาจแตกต่างไป
จากทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทางบญัชจีะ
บนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

5.22.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ   และ
บรษิทัย่อย ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใช ้     ดุลยพนิจิบน
พืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.22.2 การประมาณการตน้ทุนโครงการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งของแต่ละโครงการโดยวศิวกรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซึง่ค านวณจากการ
ประมาณการวสัดุ ค่าแรง และค่าโสหุย้ทีต่อ้งใชใ้นการใหบ้รกิารก่อสรา้งจนเสรจ็ ประกอบกบัการพจิารณาถงึแนวโน้มของการ
เปลีย่นแปลงราคาวสัดุก่อสรา้ง บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
กรณีทีต่น้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอย่างเป็นสาระส าคญั 
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5.22 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

5.22.3 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้ เกดิจากการปรบัมลูค่าของลกูหนี้จากความเสีย่งดา้นสนิเชื่อทีอ่าจเกดิขึน้ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลย
พนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้แต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของลกูหนี้รายตวั 
ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี  การวเิคราะหอ์ายุลกูหนี้  และการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั อย่างไรกต็าม 
การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ดงันัน้การปรบัปรุงค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต 

5.22.4 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมูลค่าทีค่าดว่าอาจเกดิความเสยีหายเนื่องจาก
สนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมูลค่าสนิคา้คงเหลอื  ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและการลดมลูค่า
สนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 

5.22.5  อาคาร และอุปกรณ์ และ ค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารต้องใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืหากมกีารเปลีย่นแปลง 

5.22.6 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลา และบนัทกึผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลู
ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

5.22.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
จะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการ
ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเทา่ใดโดยพจิารณาถงึจ านวนก าไร
ทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละชว่งเวลา 

5.22.8 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการถงึความ
น่าจะเป็นทีพ่นกังานจะท างานจนครบเกษยีณอายุโดยค านึงถงึขอ้มลูในอดตีซึง่จะทบทวนทุกปี สมมตฐิานที่ใชใ้นการค านวณจะ
ค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี  ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังานซึง่จะถูกค านวณขึน้ทุกปี 
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6. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั กจิการร่วมคา้ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และ
ค่าใชจ้่ายสว่นหนึ่งของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอื
หุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อยทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 ประกอบดว้ย 

 ลกัษณะ ด าเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ความสมัพนัธ ์ ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ปี 2561 ปี 2560 

บรษิทั แฟ๊ค เรน้ท ์จ ากดั 1 ใหเ้ช่าโกดงัสนิคา้ ไทย - - 
  และอาคารโรงงาน    
บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จ ากดั 2 ส ารวจ ออกแบบและ ไทย - - 
  ตดิตัง้แผงเซลล ์    
  แสงอาทติย ์    
กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ีท ี 3 จ าหน่ายพรอ้มตดิตัง้แผง ไทย - - 
  เซลลแ์สงอาทติยแ์ละ    
  อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง    

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการร่วมคา้ 

 1. กรรมการของบรษิทัฯ ดงักล่าวเป็นบุคคลใกลช้ดิกบักรรมการของบรษิทัฯ 

 2. กรรมการท่านหนึ่งของบรษิทัฯ ดงักล่าวเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

 3. กจิการร่วมคา้กบับรษิทัแห่งหนึ่ง โดยมสีว่นแบ่งก าไรขาดทุนและความรบัผดิชอบตามสดัสว่นรอ้ยละ 50 เท่ากนั 
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6. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

    หน่วย : บาท 

   นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ก าหนดราคา ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
บริษทัย่อย      
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ 

 
ตามสญัญา - 

 
- 46,364,499 33,740,269 

รายไดค้่าบรหิารจดัการ ตามสญัญา - - 5,640,000 5,040,000 
ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 7 ต่อปี - - 405,981 407,570 
ดอกเบีย้จ่าย รอ้ยละ 7 ต่อปี - - 2,255,649 2,517,459 
กิจการร่วมค้า      
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 
      แผงเซลลแ์สงอาทติย ์ ตามสญัญา 581,034 653,445 581,034 653,445 
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด 19,766 16,740 19,766 16,740 
ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 7 ต่อปี 166,332 17,567 166,332 17,567 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด 206,292 1,281,681 206,292 1,281,681 
ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์ ราคาตลาด 28,511,815 - 28,511,815 - 
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั      
ก าไรจากการโอนเงนิลงทุน ตามสญัญา - - 12,906,910 70,496,234 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีา่ใชจ้า่ยส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชมุ เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารโดยสรุปไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 27,769,280 33,936,264 27,769,280 33,936,264 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,104,952 906,057 1,104,952 906,057 

รวม  28,874,232 34,842,321 28,874,232 34,842,321 
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6. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.-  (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 140,793,281 115,454,429 
กจิการร่วมคา้ 5,579,708 4,605,611 5,579,708 4,605,611 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 220,732 1,940,008 220,732 1,940,008 

รวม 5,800,440 6,545,619 146,593,721 122,000,048 

รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ     

บรษิทัย่อย - - 87,091,434 53,249,088 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 4,174,054 4,167,671 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,299,143 45,730,679 26,299,143 45,730,679 

รวม 26,299,143 45,730,679 30,473,197 49,898,350 

รายได้รบัลว่งหน้า     

กจิการร่วมคา้ 791,948 633,558 791,948 633,558 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 
 (รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 61 ใหกู้เ้พิม่ รบัช าระคนื 31 ธ.ค. 61 

บรษิทัย่อย 7.00 5,800,000 1,200,000 (1,300,000) 5,700,000 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ ครบก าหนดช าระภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 ถงึ พฤษภาคม 2562 
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6. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการรว่มค้า 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการร่วมคา้ มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 

 
(รอ้ยละ : ต่อ

ปี) 1 ม.ค. 61 ใหกู้เ้พิม่ รบัช าระคนื 31 ธ.ค. 61 

กจิการร่วมคา้ 7.00 - 2,900,000 - 2,900,000 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ ครบก าหนดช าระภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 และ พฤษภาคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัยอ่ย 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 
 (รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 61 กูเ้พิม่ จ่ายช าระ 31 ธ.ค. 61 

บรษิทัย่อย 7.00 32,000,000 800,000 - 32,800,000 

บรษิทัฯ กูย้มืจากบรษิทัย่อย 2 แห่ง โดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 3 ฉบบั เงนิกูย้มืดงักล่าวครบก าหนดช าระคนืภายในเดอืน
เมษายน 2562 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 

 
(รอ้ยละ : ต่อ

ปี) 1 ม.ค. 61 กูเ้พิม่ จ่ายช าระ 31 ธ.ค. 61 
กรรมการท่านที ่1 - 6,000,000 6,087,000 (3,800,000) 8,287,000 
กรรมการท่านที ่2 5.00 110,619,666 40,250,000 (30,216,560) 120,653,106 

รวม  116,619,666 46,337,000 (34,016,560) 128,940,106 

บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืจากกรรมการ 2 ท่าน โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและครบก าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม ในระหว่างปี 2561 บรษิทั
ฯ ไดช้ าระคนืเงนิกูบ้างสว่นแก่กรรมการท่านที ่ 2 เป็นเงนิสดและโดยการโอนหุน้ในบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ตามทีอ่ธบิายในหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 
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6. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.3 ขอ้มลูอื่น 

บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อยสามแห่งและกจิการร่วมคา้แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12 
 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิสดในมอื 142,191 121,035 117,191 102,611 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย์
และ 
เงนิฝากธนาคาร -      กระแสรายวนั 22,648,815 18,626,657 147,773 4,244,952 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจ า 3 
เดอืน 

425,657 421,469 425,657 421,469 

รวม 23,216,663 19,169,161 690,621 4,769,032 

เงนิฝากธนาคารประเภทประจ าดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
 
8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหนี้การคา้     
ลกูหนี้การคา้ - ในประเทศ - บรษิทัย่อย - - 136,531,632 107,154,533 
ลกูหนี้การคา้ - ในประเทศ - กจิการร่วม
คา้ 3,369,403 3,399,286 3,369,403 3,399,286 
ลกูหนี้การคา้ - ในประเทศ – บรษิทัที ่
                   เกีย่วขอ้งกนั 220,732 - 220,732 - 
ลกูหนี้การคา้ - ในประเทศ - บรษิทัอื่น 124,196,642 252,370,583 110,505,594 239,275,310 
ลกูหนี้การคา้ - ต่างประเทศ 5,224,170 124,176,645 5,224,170 124,176,645 
รวมลกูหนี้การคา้ 133,010,947 379,946,514 255,851,531 474,005,774 
หั
ก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (26,247,157) (25,916,963) (26,247,157) (25,916,963) 

รวมลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 106,763,790 354,029,551 229,604,374 448,088,811 
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8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ย.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น     
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - บรษิทัย่อย - - 2,910,400 7,297,400 
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - กจิการร่วมคา้ 2,043,973 1,206,325 2,043,973 1,206,325 
เงนิทดรองจ่าย 5,632,078 9,331,760 5,530,498 9,248,160 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัย่อย - - 1,351,249 1,002,496 
ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการร่วมคา้ 166,332 - 166,332 - 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัอื่น 407,376 657,367 407,376 657,367 
เงนิจ่ายล่วงหน้า - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,940,008 - 1,940,008 
เงนิจ่ายล่วงหน้า - บรษิทัอื่น 6,391,435 5,969,426 6,391,435 5,958,426 
ลกูหนี้ค่าใชจ้่ายโครงการ 1,781,106 1,722,081 1,781,106 1,722,081 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 2,047,808 1,861,219 1,957,495 1,765,275 

รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 18,470,108 22,688,186 22,539,864 30,797,538 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - 
สทุธ ิ 125,233,898 376,717,737 252,144,238 478,886,349 

 
ลกูหนี้การคา้  แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิ.เฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 17,989,658 183,395,482 29,820,582 173,009,266 
ลกูหนี้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระ :     
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 26,639,110 149,662,237 55,076,413 151,093,053 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 10,196,685 15,565,811 30,533,743 20,150,230 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 41,873,765 6,867,090 42,199,760 105,297,331 
มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 36,311,729 24,455,894 98,221,033 24,455,894 
รวม  133,010,947 379,946,514 255,851,531 474,005,774 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (26,247,157) (25,916,963) (26,247,157) (25,916,963) 

สทุธ ิ  106,763,790 354,029,551 229,604,374 448,088,811 
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8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเปลีย่นแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มดีงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 25,916,963 19,882,587 25,916,963 19,882,587 
บวก เพิม่ระหว่างปี 2,105,069 7,881,446 2,105,069 7,881,446 
หกั โอนกลบัรายการระหว่างปี (1,774,875) (1,847,070) (1,774,875) (1,847,070) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 26,247,157 25,916,963 26,247,157 25,916,963 
 

9. รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระและรายได้ค่างานรบัลว่งหน้า 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและรายไดค้่างานรบัล่วงหน้า ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
มูลค่างานตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาวท่ีท ากบั    

- บรษิทัย่อย - - 379,465,380 287,574,000 
- กจิการร่วมคา้ 791,693 191,948 791,963 191,948 
- บรษิทัอื่น 381,979,171 475,201,846 381,979,171 475,201,846 

รวมมลูค่าตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาว 382,770,864 475,393,794 762,236,514 762,967,794 

เงนิประกนัผลงานตามสญัญา 2,492,242 636,741 2,492,242 636,741 

รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ    
การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็    
บรษิทัย่อย - - 107,355,006 90,512,328 
บรษิทัอื่น 269,718,355 118,889,378 269,718,355 118,889,378 
รวม 269,718,355 118,889,378 377,073,361 209,401,706 
หกั มลูค่างานทีเ่รยีกเกบ็ (158,781,910) (92,052,695) (179,045,481) (129,315,935) 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 110,936,445 26,836,683 198,027,880 80,085,771 

รายได้ค่างานรบัล่วงหน้า    
มลูค่างานทีเ่รยีกเกบ็    
บรษิทัย่อย - - 34,791,666 - 
กจิการร่วมคา้ 791,948 633,558 791,948 633,558 
บรษิทัอื่น 32,923,468 315,055,222 25,650,497 315,055,222 
รวม 33,715,416 315,688,780 61,234,111 315,688,780 
หกั การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่น ของ

งาน 
   ทีท่ าเสรจ็ (31,562,193) (290,194,475) (44,552,794) (290,194,475) 

รายไดค้่างานรบัล่วงหน้า 2,153,223 25,494,305 16,681,317 25,494,305 
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10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื  ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 167,233,525 388,292,735 167,233,525 388,292,735 
งานระหว่างท า - 66,680,687 - 66,680,687 
วตัถุดบิ 83,529,403 168,488,583 83,529,403 168,488,583 
อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง 40,702,015 39,646,894 40,702,015 39,646,894 
สนิคา้ระหว่างทาง - 4,689,245 - 4,689,245 
รวม 291,464,943 667,798,144 291,464,943 667,798,144 
      หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมลูค่า

ของสนิคา้ (5,413,083) (1,743,689) (5,413,083) (1,743,689) 

สทุธ ิ  286,051,860 666,054,455 286,051,860 666,054,455 
 
รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 1,743,689 5,859 1,743,689 5,859 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างปี 3,917,353 2,346,619 3,917,353 2,346,619 
หกั โอนกลบัระหว่างปี (247,959) (608,789) (247,959) (608,789) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 5,413,083 1,743,689 5,413,083 1,743,689 

 
11. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 29,246,014 78,516,479 27,933,112 42,337,478 
ภาษซีือ้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 17,936,537 17,855,516 8,696,237 10,299,802 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 6,794 1,531 8,391 3,071 

รวม 47,189,342 96,373,526 36,637,740 52,640,351 
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12. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั  ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

 
อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ : ตอ่

ปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ประเภทเงนิฝาก ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

เงนิฝากประจ า 3 - 12 เดอืน 
0.65 - 1.375 0.65 - 1.375 41,200,000 133,297,500 41,200,000 133,297,50

0 
เงนิฝากออมทรพัย ์ 0.375 0.375 4,364,551 934,279 4,364,551 934,279 

รวม 

  45,564,551 134,231,779 45,564,551 134,231,77
9 

เงนิฝากประจ าขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อและการใชไ้ฟฟ้าของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรวมเป็นเงนิ 24.72 ลา้น
บาท และค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบรษิทัย่อยแหง่หนึ่ง รวมเป็นเงนิ  0.01 ลา้นบาท 
 
13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย.- 

 ทุนจดทะเบยีน (พนับาท) ทุนช าระแลว้ (พนับาท) สดัส่วนการลงทุน (รอ้ยละ) 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั 1,000 1,000 1,000 1,000 99.96 99.96 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั 100,000 100,000 33,250 33,250 51.00 90.00 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั 100,000 100,000 100,000 100,000 100.00 100.00 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จ ากดั 100,000 100,000 33,250 33,250 100.00 100.00 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั 105,000 105,000 105,000 105,000 51.00 51.00 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เงนิลงทุนตามวธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบัส าหรบังวด 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั 998 998 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั 12,749 23,559 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั 100,000 100,000 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จ ากดั 33,250 33,250 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั 53,550 53,550 - - 
รวม 200,547 211,357 - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (998) (998) - - 

สทุธ ิ 199,549 210,359 - - 
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13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ต่อ) 

เมื่อวนัที ่10 มกราคม 2561 บรษิทัฯ ไดโ้อนหุน้สว่นทีเ่หลอืของบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั ทีถ่อืโดยบรษิทัฯ จ านวน 
393,098 หุน้ โดยแบ่งเป็นการโอนหุน้ จ านวน 13,096 หุน้ มลูค่าสทุธติามบญัช ีคดิเป็นหุน้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 473.31 บาท 
และจ านวน 380,002 หุน้ มลูค่าสทุธติามบญัช ีคดิเป็นหุน้ละ 25 บาท ในอตัราหุน้ละ 46.10 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 23.72 ลา้นบาท 
เพื่อช าระหนี้เงนิยมืใหก้บักรรมการท่านหนึ่งของบรษิทัฯ มผีลท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้บรษิทัย่อยดงักล่าวลดลงจากเดมิรอ้ยละ 90 
เป็นรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว  

 บรษิทัฯ มกี าไรจากการโอนเงนิลงทุนเพื่อช าระหนี้ดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงนิทัง้สิน้ 12.91 ลา้นบาท โดยบนัทกึในงบก าไร
ขาดทุนของเฉพาะกจิการส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 
14. เงินลงทุนในกิจการรว่มค้า 

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) เงนิลงทุน เงนิลงทุน 
 (รอ้ยละ) ตามวธิสีว่นไดเ้สยี ตามวธิรีาคาทุน 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ีท ี 50.00 50.00 681,119 866,203 - - 

บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาการร่วมคา้กบับรษิทัแห่งหนึ่ง ภายใตช้ื่อ “กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ีท”ี   มวีตัถุประสงคเ์พื่อรบังานโครงการ
งานก่อสรา้งจากบรษิทัแห่งหนึ่ง โดยทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะท างานร่วมกนั โดยม ี สว่นแบ่งก าไรขาดทุนและความรบัผดิชอบตาม
สดัสว่นรอ้ยละ 50 เท่ากนั โครงการดงักล่าวด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 ทีด่นิ และ อาคาร และ เครื่องจกัรและ โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ งานระหว่างตดิตัง้ รวม 
 ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์โรงงาน พลงังานแสง ตดิตัง้และ  ระหว่างก่อสรา้ง โครงการผลติไฟฟ้า  
 ทีด่นิ อาคาร  อาทติย ์ อปุกรณ์ส านกังาน  และตดิตัง้ พลงังานแสงอาทคิย ์  

ราคาทนุ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 55,556,589 201,808,187 1,949,904,586 71,354,163 17,788,853 35,822,043 9,362,524 550,894,942 2,892,491,887 
ซือ้เพิม่ระหวา่งปี - - 2,258,568 7,227,648 1,305,204 - 2,270,000 11,983,612 25,045,032 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (1,790) - (18,500) (2,371,028) - - (2,391,318) 
รบัเขา้(โอนออก) (6,206,785) - 3,074,600 458,116,088 - - (11,368,924) (478,614,318) (34,999,339) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 49,349,804 201,808,187 1,955,235,964 536,697,899 19,075,557 33,451,015 263,600 84,264,236 2,880,146,262 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 21,983,527 47,647,934 273,389,232 317,756 11,187,436 28,076,080 - - 382,601,965 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1,952,153 9,640,939 129,999,223 28,498,157 2,706,139 3,870,595 - - 176,667,206 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (149) - (13,748) (2,371,026) - - (2,384,923) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 23,935,680 57,288,873 403,388,306 28,815,913 13,879,827 29,575,649 - - 556,884,248 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 23,048,876 153,099,694 1,676,515,354 71,036,407 6,601,417 7,745,963 9,362,524 550,894,942 2,498,305,177 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 14,889,938 143,458,755 1,551,847,658 60,083,951 5,195,730 3,875,366 263,600 84,264,236 2,311,677,269 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 ทีด่นิ และ อาคาร และ เครื่องจกัรและ โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ งานระหว่างตดิตัง้ รวม 
 ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์โรงงาน พลงังานแสง ตดิตัง้และ  ระหว่างก่อสรา้ง โครงการผลติไฟฟ้า  
 ทีด่นิ อาคาร  อาทติย ์ อปุกรณ์ส านกังาน  และตดิตัง้ พลงังานแสงอาทคิย ์  

ราคาทนุ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 49,349,804 201,808,187 1,955,235,964 88,899,864 19,075,557 33,451,015 263,600 532,062,270 2,880,146,262 
ซือ้เพิม่ระหวา่งปี - 40,500 5,715,502 13,000 82,518 -- - 56,840,938 62,692,458 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (1,804,556) - (1,261,329) (117,500) - - (3,183,385) 
รบัเขา้(โอนออก) - - 263,600 67,169,560 - - (263,600) (67,169,560) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 49,349,804 201,848,687 1,959,410,510 156,082,424 17,896,746 33,333,515 - 521,733,648 2,939,655,335 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 23,935,680 57,288,874 403,388,306 28,815,913 13,879,826 29,575,649 - - 556,884,248 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1,952,156 9,632,330 129,657,630 31,683,392 2,117,431 2,153,669 - - 177,196,608 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (1,804,464) - (1,257,918) (114,767) - - (3,177,149) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 25,887,836 66,921,204 531,241,472 60,499,305 14,739,340 31,614,551 - - 730,903,707 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 10,524,186 1,060,560 - - - - - - 11,584,746 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 10,524,186 1,060,560 - - - - - - 11,584,746 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 14,889,938 143,458,755 1,551,847,658 60,083,951 5,195,730 3,875,366 263,600 532,062,271 2,311,677,269 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 12,937,782 133,866,925 1,428,169,038 95,949,743 3,157,406 1,718,964 - 521,733,649 2,197,166,882 

          

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย.-        ปี 2561 ปี 2560 
ตน้ทนุการผลติ และตน้ทนุขาย        171,537,343 171,175,681 
ค่าใชจ้า่ยบรหิาร        5,659,265 5,491,525 

รวม        177,196,608 176,667,206 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทีด่นิ และ อาคาร และ เครือ่งจกัรและ เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ รวม 
 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน ตดิตัง้และ  ระหว่างก่อสรา้ง  
    อุปกรณ์ส านกังาน  และตดิตัง้  

ราคาทุน        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 49,349,804 201,808,187 1,949,904,586 17,788,853 35,822,043 4,862,524 2,259,535,997 
ซื้อเพิม่ระหว่างปี - - 1,654,818 1,305,204 - 2,270,000 5,230,022 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (1,790) (18,500) (2,371,028) - (2,391,318) 
รบัเขา้(โอนออก) - - 3,028,400 - - (6,868,924) (3,840,524) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 49,349,804 201,808,187 1,954,586,014 19,075,557 33,451,015 263,600 2,258,534,177 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 21,983,527 47,647,934 273,389,232 11,187,436 28,076,080 - 382,284,209 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 1,952,153 9,640,939 129,994,224 2,706,139 3,870,595 - 148,164,050 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (149) (13,748) (2,371,026) - (2,384,923) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 23,935,680 57,288,873 403,383,307 13,879,827 29,575,649 - 528,063,336 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี        

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 16,842,091 153,099,694 1,676,515,354 6,601,417 7,745,963 4,862,524 1,865,667,043 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 14,889,938 143,458,755 1,551,202,707 5,195,730 3,875,366 263,600 1,718,886,096 

 

 

 
 



รายงานประจ าปี2561          บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

120 

15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทีด่นิ และ อาคาร และ เครือ่งจกัรและ เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ รวม 
 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน ตดิตัง้และ  ระหว่างก่อสรา้ง  
    อุปกรณ์ส านกังาน  และตดิตัง้  

ราคาทุน        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 49,349,804 201,808,187 1,954,586,014 19,075,557 33,451,015 263,600 2,258,534,177 
ซื้อเพิม่ระหว่างปี - 40,500 5,699,476 82,518 - - 5,822,494 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (1,804,556) (1,261,329) (117,500) - (3,183,385) 
รบัเขา้(โอนออก) - - 263,600 - - (263,600) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 49,349,804 201,848,687 1,958,744,534 17,896,746 33,333,515 - 2,261,173,286 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 23,935,680 57,288,873 403,383,307 13,879,827 29,575,649 - 528,063,336 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 1,952,156 9,632,330 129,626,265 2,117,431 2,153,669 - 145,481,852 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (1,804,464) (1,257,918) (114,767) - (3,177,149) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 25,887,836 66,921,203 531,205,108 14,739,340 31,614,551 - 670,368,039 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี        

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 14,889,938 143,458,755 1,551,202,707 5,195,730 3,875,366 263,600 1,718,886,096 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 12,937,782 133,866,925 1,427,539,426 3,157,406 1,718,964 - 1,579,220,502 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย.-      ปี 2561 ปี 2560 
ตน้ทุนการผลติ และตน้ทนุขาย      138,960,823 142,672,525 
ค่าใชจ้่ายบรหิาร      6,521,029 5,491,525 

รวม      145,481,852 148,164,050 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มขีอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบั ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ดงันี้.-  

1) ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และเครือ่งจกัร  ซึง่มมีลูค่าตามบญัชจี านวน 1,118.16 ลา้นบาท  (ปี 2560 : 1,118.16     
ลา้นบาท) ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบัสนิเชื่อทีท่ ากบัธนาคารพาณิชยส์องแหง่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 19 และขอ้ 25 

2) บรษิทัฯ  มรีาคาทุนของสนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสือ่มราคาจนหมดมลูค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่  จ านวน 111.01 ลา้นบาท  
(ปี 2560 : 84.62 ลา้นบาท)  และมสีนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซือ้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 26 
 
16. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ซอฟแวร ์ ใบรบัรอง รวม 
     คอมพวิเตอร ์ คุณภาพ  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  5,187,456 10,054,678 15,242,134 
ซือ้เพิม่ระหว่างปี  505,000 1,715,661 2,220,661 
รบัโอนระหว่างปี  3,150,000 690,524 3,840,524 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  (1,535,208) (1,592,626) (3,127,834) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  7,307,248 10,868,237 18,175,485 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  (1,562,144) (1,787,418) (3,349,562) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  5,745,104 9,080,819 14,825,923 

 
17. สิทธิในการใช้ท่ีดิน - สุทธิ 

 สทิธใินการใชท้ีด่นิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 21,701,716 
หกั ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (902,063) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 20,799,653 

บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดร้บัสทิธใินการใชท้ีด่นิเป็นระยะเวลา 25 ปี ส าหรบัด าเนินการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์ตามโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์สองแหง่ ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใิน
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้กก่ารไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
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18. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 85,895,865 48,690,319 85,895,865 48,690,319 
 

18.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

ณ วนัที ่ 
1 ม.ค. 61 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 61 
   

ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหนี้การคา้ 4,072,156 1,177,275 - 5,249,431 
สนิคา้คงเหลอื 348,738 733,879 - 1,082,617 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 199,920 - - 199,920 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 4,570,940 577,406 248,602 5,396,948 
ผลขาดทุนทางภาษ ี 37,181,616 34,468,384 - 71,650,000 

รวม  48,690,319 36,956,944 248,602 85,895,865 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

ณ วนัที ่ 
1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 
   ก าไรหรอื

ขาดทุน 
ก าไรหรอืขาดทุน  
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหนี้การคา้ 2,872,258 1,199,898 - 4,072,156 
สนิคา้คงเหลอื 1,172 347,566 - 348,738 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 199,920 - 199,920 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 3,728,932 465,590 376,418 4,570,940 
ผลขาดทุนทางภาษ ี 89,011 37,092,605 - 37,181,616 
ขาดทุนจากสญัญาซือ้ขายเงนิตรา     
     ต่างประเทศล่วงหน้า 1,544,234 (1,544,234) - - 

รวม  10,552,556 37,761,345 376,418 48,690,319 
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18. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  

18.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้สรุปไดด้งันี้.- 

 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

    หน่วย : บาท 
    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั      
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบังวด  754,676 518,855 - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี ่
   เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรู ้
   เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (36,956,944) (37,761,345) (36,956,944) (37,761,345) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้  (36,202,268) (37,242,490) (36,956,944) (37,761,345) 

 

    หน่วย : บาท 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 

    
จ านวน
เงนิ 

รายได ้ จ านวน
เงนิ 

จ านวน
เงนิ 

รายได ้ จ านวน
เงนิ 

    
ก่อนภาษ ี

 
(คา่ใช้จา่ย
)ทางภาษ ี

สทุธจิาก
ภาษ ี

ก่อนภาษ ี
 

(คา่ใช้จา่ย
)ทางภาษ ี

สทุธจิาก
ภาษ ี

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั :       
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง       

   ประมาณการหน้ีสนิส าหรบั     
   ผลประโยชน์พนกังาน 

1,243,01
1 

(248,602
) 994,409 

1,882,09
1 (376,418) 

1,505,67
3 
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18. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2561 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี
 (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 20% (394,228,423) 20% (387,472,759) 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี  -  - 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่าย     
   ทีไ่ม่สามารถน ามาหกัใน     
   การค านวณก าไรทางภาษ ี  -  - 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ)  -  - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561   บรษิทัฯ  มไิดร้บัรูร้ายการผลขาดทุนทางภาษจี านวนเงนิ 271 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิ
ไดร้อการตดับญัช ี  เน่ืองจากยงัไมม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษดีงักล่าว 

18.4  อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั  

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปีภายหลงัปรบัปรุงดว้ย
รายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที ่42 พ.ศ. 2559 ลงวนัที ่3 มนีาคม 2559 ใหป้รบัลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคลเหลอือตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธสิ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากร
ก าหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ วนัทีร่ายงาน 
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19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

  อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 2.80 - 7.125 2.80 - 7.125 60,873,533 45,455,793 57,763,707 41,588,602 
ทรสัตร์ซีที 3.05 - 15.50 3.15, 4.45 258,127,348 259,882,093 258,127,348 259,882,093 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 5.25 4.75, 5.25 132,700,000 142,559,178 132,700,000 142,559,178 

รวม    451,700,881 447,897,064 448,591,055 444,029,873 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละสนิเชื่ออื่นกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง รวมจ านวน 809.17 ลา้นบาท วงเงนิ
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยใชห้ลกัประกนัต่างๆ เช่นเดยีวกบัหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 25 นอกจากนี้ในการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และตัว๋อาวลั บรษิทัฯ ตอ้งมอบอ านาจการรบัเงนิจากโครงการ
ตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ านวนหลายสญัญาใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 
 
20. เจ้าหน้ีตามสญัญาแฟคตอร่ิง 

 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาแฟคตอริง่กบับรษิทัอื่นแห่งหนึ่ง  โดยสรุปเนื้อหาสาระและเงื่อนไขทีส่ าคญัของสญัญาไดด้งันี้.- 

 - การช าระเงนิเบือ้งตน้ส าหรบัค่าสทิธิเ์รยีกรอ้งจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าในใบก ากบัสนิคา้/ใบก ากบัภาษ ี

 -  ไดร้บัวงเงนิรวมของจ านวนเงนิขายโอนสทิธเิรยีกรอ้งจ านวน 11 ลา้นบาท 

 -  ก าหนดช าระคนืของใบแจง้หนี้ไม่เกนิ 120 วนั ทัง้นี้ สถาบนัการเงนิสามารถทีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงเครดติเทอม
ของ 

  ใบแจง้หนี้ดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

 -  เงนิส ารองเพื่อช าระหนี้  ไม่น้อยกว่าอตัรารอ้ยละ 10 ของมลูค่ารวมในใบก ากบัสนิคา้/ใบก ากบัภาษี 

-  ช าระค่าธรรมเนียมการช าระเงนิเบือ้งตน้ในอตัรารอ้ยละ 14.50 ต่อปี โดยค่าธรรมเนียมนี้จะค านวณเป็นรายวนัจาก
ยอดคา้งจากจ านวนเงนิทีไ่ดช้ าระล่วงหน้า 

-  ช าระค่าธรรมเนียมการขายโอนสทิธเิรยีกรอ้งในอตัราทีก่ าหนดต่อรายการ 
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21. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เจา้หนี้การคา้     
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,299,143 45,730,679 26,299,143 45,730,679 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 176,168,734 413,646,117 175,190,324 413,323,110 
ตัว๋เงนิจ่าย 13,392,367 26,986,525 13,392,367 26,986,525 

รวมเจา้หนี้การคา้ 215,860,244 486,363,321 214,881,834 486,040,314 
เจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น     
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 4,814,678 8,674,817 4,814,678 8,480,817 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัยอ่ย - - 4,174,054 4,167,671 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  26,110,527 17,006,615 24,259,555 13,798,545 
รายไดร้บัล่วงหน้า  501,560 447,884 501,560 447,884 
เงนิประกนัผลงาน 13,485,916 11,079,309 13,485,916 11,079,309 

รวมเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 44,912,681 37,208,625 47,235,763 37,974,226 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 260,772,925 523,571,946 262,117,597 524,014,540 
 

22. ตัว๋แลกเงินขายลด 

ตัว๋แลกเงนิขายลด ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  
งบการเงนิรวมและ     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2561 ปี 2560 
ตัว๋แลกเงนิขายลดยกมา 50,000,000 800,000,000 
บว
ก 

ออกตัว๋เพิม่ระหวา่งงวด/ปี - 190,000,000 

หกั จา่ยช าระระหวา่งงวด/ปี (10,000,000) (940,000,000) 

สทุธ ิ 40,000,000 50,000,000 
 

รายละเอยีดของตัว๋แลกเงนิขายลด ดงันี้ 

   หน่วย : บาท 

จ านวนตัว๋ วนัครบก าหนด  อตัราคดิลด (รอ้ยละ : ต่อปี) 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(ฉบบั) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
1 16 ม.ค. 62 5 ม.ค. 61 12.00 10.00 20,000,000 20,000,000 

1 1 ก.พ. 62 
5 ม.ค. - 19 ก.พ. 

61 10.00 10.00 - 20.00 20,000,000 30,000,000 

รวมตัว๋แลกเงนิขายลด    40,000,000 50,000,000 
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23. หุ้นกู้ 

ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่
ดอ้ยสทิธ ิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัหาเงนิทุนส าหรบัการลงทุน ปรบัโครงสรา้งแหล่งเงนิทุนและ/หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ทัว่ไป โดยมมีลูค่าคงคา้งไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ บรษิทัฯ สามารถน ามลูค่าไถ่
ถอนดงักล่าวกลบัมาเสนอขายไดใ้หม่ โดยมมีลูค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งตอ้งไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท 

 เมื่อวนัที ่16 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวน 100,000 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่ราไวห้น่วย
ละ  1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 100 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดหุน้กูท้ีจ่ าหน่าย ดงันี้.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้
ทีจ่ าหน่าย 
(หน่วย) 

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) 

 
วนัครบก าหนด 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธคิรัง้ที ่1/2560  34,300 34.30 6.00 
16 มถุินายน 

2561 

ในระหว่างปี บรษิทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวทัง้จ านวนแลว้ 
 
24. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลอ่ืน 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูร้ะยะสัน้จากบุคคลอื่น มรีายละเอยีดดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) 

ยอดคงเหลอื 
1 ม.ค. 61 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื  
31 ธ.ค. 61 กูเ้พิม่ จ่ายช าระ 

วงเงนิที ่1 5.00 7,000,000 - - 7,000,000 
วงเงนิที ่2 5.00 40,000,000 - - 40,000,000 
วงเงนิที ่3 10.00 - 4,475,000 (4,475,000) - 

รวม  47,000,000 4,475,000 (4,475,000) 47,000,000 

 วงเงนิที ่1 : บรษิทัฯ กูย้มืเงนิโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จ านวน 2 ฉบบั ครบก าหนดช าระเมื่อทวงถาม 

 วงเงนิที ่2 : บรษิทัฯ กูย้มืเงนิโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จ านวน 1 ฉบบั ครบก าหนดช าระ 18 มนีาคม 2562 

 วงเงนิที ่3 : บรษิทัฯ กูย้มืเงนิโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  จ านวน 1 ฉบบั  ครบก าหนดช าระเมื่อทวงถาม   
   โดยในระหว่างงวดบรษิทัฯ ไดจ้า่ยช าระเงนิกูย้มืดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้  
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิกูย้มืระยะยาวยกมา 607,073,109 346,846,000 231,233,109 346,846,000 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี - 391,500,000 - - 
หกั    จ่ายช าระระหว่างปี (97,196,250) (131,272,891) (70,770,000) (115,612,891) 
เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 509,876,859 607,073,109 160,463,109 231,233,109 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (187,868,109) (142,094,250) (160,463,109) (115,668,000) 

สทุธ ิ 322,008,750 464,978,859 - 115,565,109 
 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดของ
เงนิกูด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 

วงเงนิกู้ อตัราดอกเบีย้ เงื่อนไขการช าระคนื งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(ลา้นบาท) รอ้ยละ (ต่อปี) เงนิตน้และดอกเบีย้ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
350.00 BIBOR + 

2.91 
ช าระเงนิตน้รายเดอืนๆ ละ 
12.34 ลา้นบาท พรอ้ม
ดอกเบีย้ โดยเริม่ช าระคนื
เงนิตน้งวดแรกในเดอืน 
ก.ค. 61 และตอ้งช าระให้
เสรจ็สิน้ภายในเดอืน ก.ค. 
62 
เมือ่ ก.ย. 61 ไดท้ าขอ้ตกลง
เพิม่เตมิ ขยายก าหนดการ
ช าระหนี้ออกไป โดยเริม่
ช าระเดอืน ธ.ค. 61 เดอืน
ละ 20.06 ลา้นบาท และ
ช าระใหเ้สรจ็สิน้ตาม
ก าหนดเดมิ 

160,463,109 160,463,109 160,463,109 160,463,109 

       
150.00 MLR - 2.25 ช าระเงนิตน้รายเดอืนๆ   ละ 

4.17 ลา้นบาท พรอ้ม
ดอกเบีย้ และตอ้งช าระหนี้
ทัง้หมดใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 3 
ปี นบัตัง้แต่วนัทีร่บัเงนิกู ้(*) 

- 70,770,000 - 70,770,000 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มสีญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดของเงนิกู้
ดงันี้.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 

วงเงนิกู้ อตัราดอกเบีย้ เงื่อนไขการช าระคนื งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(ลา้นบาท) รอ้ยละ (ต่อปี) เงนิตน้และดอกเบีย้ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
304.50 5.50 ช าระเงนิต้นรายไตรมาส 

จ านวน 58 งวด พรอ้ม
ดอกเบีย้ โดยเริม่ช าระคนื
เงนิตน้งวดแรก ในเดอืน 
ม.ิย. 60 และตอ้งช าระให้
เสรจ็สิน้ภายในเดอืน 
ก.ย. 74 

271,766,250 292,320,000 - - 

87.00 
 
 
 
 
 
 

5.50 
 
 
 
 
 
 

ช าระเงนิต้นรายไตรมาส 
จ านวน 58 งวด พรอ้ม
ดอกเบีย้ โดยเริม่ช าระคนื
เงนิตน้งวดแรก ในเดอืน 
ม.ิย. 60 และตอ้งช าระให้
เสรจ็สิน้ภายในเดอืน 
ก.ย. 74 

77,647,500 
 
 
 
 
 
 

83,520,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

891.50   509,876,859 607,073,109 160,463,109 231,233,109 

 (*) เพื่อลงทุนในโครงการโรงงานผลติแผน่เซลลแ์สงอาทติย์ 

รายละเอยีดเงื่อนไขการกูย้มื มดีงันี้.- 

บริษทัฯ : 

 ค ้าประกนัโดยการจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ จ าน าสทิธใินการรบัคนืเงนิ
ฝากธนาคาร และหลกัประกนัทางธุรกจิ (เงนิฝากออมทรพัยแ์ละสนิคา้คงเหลอื) และบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ได้
ก าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ ซึง่รวมถงึการใหบ้รษิทัฯ ด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(Debt to Eguity Ratio) ไม่เกนิ 2 : 1 และด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ (Debt Service 
Coverage Ratio : DSCR) ไวใ้นอตัราสว่นไม่น้อยกว่า 1.20 เทา่ 

 บริษทัยอ่ย : 

 บรษิทัย่อย 2 แห่งค ้าประกนัโดยการจ านองทีด่นิและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และตอ้งมอบสทิธใินการรบัเงนิ
ค่าซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ กบัสหกรณ์ 3 แห่ง แก่สถาบนัการเงนิ
ดงักล่าว และบรษิทัย่อย ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ ซึง่รวมถงึการใหบ้รษิทัย่อย 
ด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Eguity Ratio) ไม่เกนิ 3 : 1 และด ารงอตัราสว่นความสามารถในการ
ช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไวใ้นอตัราสว่นไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า 
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26. หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้  ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 865,395 1,476,262 865,395 1,476,262 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (30,649) (85,768) (30,649) (85,768) 
มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าซือ้ข ัน้ต ่า 834,746 1,390,494 834,746 1,390,494 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (583,271) (555,748) (583,271) (555,748) 
สทุธ ิ  251,475 834,746 251,475 834,746 

 
27. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุ
งาน 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่1 มกราคม 22,854,701 18,644,660 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 3,042,124 2,324,155 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 799,915 652,563 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์นพนกังานส าหรบัปี (955,010) (648,768) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของประมาณการ            
    หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 1,243,011 1,882,091 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 26,984,741 22,854,701 
หั
ก สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (9,863,468) (2,868,720) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว - สทุธ ิ 17,121,273 19,985,981 
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27. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังานเกดิขึน้จากรายการดงัต่อไปนี้.- 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 

สมมตฐิานทางการเงนิ - (462,516) 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์ - 1,786,739 
สมมตฐิานทางประชากรศาสตร ์ 1,243,011 557,868 

รวม 1,243,011 1,882,091 

 
ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 

   หน่วย : บาท 

   
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน :   
     ตน้ทุนขายและบรกิาร 1,384,387 905,709 
     ตน้ทุนจดัจ าหน่าย 181,326 163,866 
     ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,171,374 1,001,086 
     ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 1,104,952 906,057 

รวม 3,842,039 2,976,718 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :   

 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน - 
สทุธจิากภาษเีงนิได ้ 994,409 1,505,673 

 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น แสดงไดด้งันี้ 

   หน่วย : บาท 

   
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 
รวมในก าไร(ขาดทุน)สะสม   
 ณ วนัที ่1 มกราคม 3,886,504 2,380,831 
 รบัรูร้ะหว่างปี 994,409 1,505,673 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 4,880,913 3,886,504 
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27. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) * 3.50 3.50 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ)   7.00 7.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 5 5 
อตัรามรณะ (รอ้ยละ) ** 100 100 
อายุครบเกษยีณ (ปี) 60 60 
* อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลระยะยาว 

** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008)      โดยในปี 
2561 บรษิทัยอ่ยหนึ่งแห่งใชต้ามตารางมรณะไทย 2560 (ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 
2017)  

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจจะเป็น 
ไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน  โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่ จะมผีลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิ
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 

 เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   

อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 
(2,140,885

) 
2,618,629 (2,140,885

) 2,618,629 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคตเปลีย่นแปลงรอ้ย
ละ 1) 

2,486,277 (2,084,480
) 2,486,277 

(2,084,480
) 

อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 
(2,344,815

) 
2,861,465 (2,344,815

) 2,861,465 
                 
เมื่อวนัที ่ 13 ธนัวาคม 2561 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดม้มีตผิา่นร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึง่กฎหมาย
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นี้ก าหนดอตัราค่าชดเชย
เพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง ส าหรบัลกูจา้งซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้ง
อตัราสดุทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสงูสดุ คอื 300 วนั การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ
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ส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมผีลกระทบใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้จ านวน 0.47 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายทนัที
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของปีทีก่ฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช ้
28. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน   ส ารองตามกฎหมายดงักล่าว ไม่สามารถน าไปจ่าย
เป็นเงนิปันผลได ้
 
29. ทุนเรอืนหุ้น 

ทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน326,473,000 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 
544,124,723 บาท เป็น 870,597,723 บาท บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสรจ็ เมื่อวนัที ่
11 พฤษภาคม 2561 
 
30. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบังวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ย
จ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดยแสดงการค านวณดงันี้.- 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี (บาท) (383,321,105) 
(417,421,476

) 
(350,515,815

) 
(179,312,764

) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ทีอ่อกจ าหน่าย 
   ระหว่างปี (หุน้) 544,124,723 544,124,723 544,124,723 544,124,723 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  
   (บาท : หุน้) (0.70) (0.77) (0.64) (0.33) 

 
31. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน    

ขอ้มลูสว่นงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้  สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิ ผลการ
ด าเนินงานของสว่นงาน  ทัง้นี้ ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ คอื กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานด าเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน  สว่นงานด าเนินงาน
พจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้อี านาจการตดัสนิใจ
สงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสว่นงานสนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 



รายงานประจ าปี2561  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

134 

31. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน   (ต่อ) 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : จ าหน่ายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์

สว่นงาน 2 : จ าหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทติย ์

สว่นงาน 3 : จ าหน่ายไฟฟ้า 

สว่นงาน 4 : รบัจา้งผลติ 

สว่นงาน 5 : อื่นๆ 

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการน าเสนอการจ าแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภมูศิาสตรโ์ดยก าหนดจากสถานทีต่ัง้ของลกูคา้ 

  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (หน่วย : ลา้นบาท) 

  ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 
ส่วนงาน
ที ่4 

ส่วนงาน
ที ่5 รวม 

  ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ 
ใน

ประเทศ 
ใน

ประเทศ  
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 456.22 77.73 107.14 91.37 27.68 2.33 786.10 
 และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า        
หกั รายไดข้ายระหว่างกนั (92.93) - - - - - (92.93) 
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 
        ก่อสรา้งไฟฟ้า 363.29 77.73 107.14 91.37 27.68 2.33 693.17 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       (484.50) 

รายไดท้ีไ่มส่ามารถปันส่วนได ้       9.56 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (59.62) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในกจิการร่วมคา้       (1.09) 
รายไดภ้าษเีงนิได ้       36.20 
ก าไรส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม       - 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่       (380.21) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น       (0.99) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      (381.20) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ         
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561       - 
 ส่วนทีปั่นส่วนได ้       - 

 ส่วนทีปั่นส่วนไมไ่ด ้       2,197 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์       2,197 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561      2,974 

 
31. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน   (ต่อ) 

  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (หน่วย : ลา้นบาท) 
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  ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 
ส่วนงาน
ที ่4 

ส่วนงาน
ที ่5 รวม 

 
 ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ 

ใน
ประเทศ 

ใน
ประเทศ  

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้        
 และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 632.98 53.44 173.95 85.10 34.02 3.57 983.06 
หกั รายไดข้ายระหว่างกนั (37.50) - - - - - (37.50) 
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 
        ก่อสรา้งไฟฟ้า 595.48 53.44 173.95 85.10 34.02 3.57 945.56 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       (396.36) 
รายไดท้ีไ่มส่ามารถปันส่วนได ้       22.85 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (78.99) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในกจิการร่วมคา้       (2.16) 
รายไดภ้าษเีงนิได ้       37.24 
ก าไรส่วนของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม       - 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่       (417.42) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น       (1.51) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      (418.93) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ         
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560        
 ส่วนทีปั่นสว่นได ้       2,197  

 ส่วนทีปั่นสว่นไมไ่ด ้       2,311.68 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์       2,311.68 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560      3,735.90 

 
32. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รูปและงานระหว่างท า 287,739,897 16,238,795 287,739,898 16,238,795 
วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 123,272,871 432,253,855 123,272,871 432,253,855 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 28,874,232 34,842,321 28,874,232 34,842,321 
คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 105,248,220 69,617,248 105,248,220 69,617,248 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 181,446,202 180,660,031 148,831,413 151,291,885 
ตน้ทุนทางการเงนิ 59,617,783 78,985,123 41,513,318 62,145,293 
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33. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
การอนุมตัขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดบางประการ สทิธปิระโยชน์ทีส่ าคญัดงันี้.- 

 
รายละเอยีด 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั 
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

1. บตัรส่งเสรมิเลขที่ 2181(9)/2548 2523(1)/2557 59-1491-1-00-1-0 59-1492-1-00-1-0 59-1520-1-00-1-0 
2. ส่งเสรมิในกจิการ ผลติเซลลแ์สงอาทติย์ ผลติเซลล์

แสงอาทติย์ 
ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์ 
ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์ 
ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์ 
3. วนัทีอ่นุมตักิารส่งเสรมิ 23 ธนัวาคม 2548 11 ธนัวาคม 2557 17 พฤศจกิายน 2559 17 พฤศจกิายน 2559 24 พฤศจกิายน 

2559 
4. วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ 29 มกราคม 2557 20 ธนัวาคม 2559 16 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560 
 ประกอบกจิการ      

5. สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั      

5.1 ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั
เครื่องจกัรตามที ่

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ      

5.2 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 
ส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดร้บั 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

 จากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทุนนบัแต่วนัทีเ่ริม่ม ี

     

 รายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้      

5.3 ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั
วตัถุดบิและวสัดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้ 

ครบก าหนดวนัที่ 7 
พฤศจกิายน 2563 

ครบก าหนดวนัที่ 
28 สงิหาคม 2565 

- - - 

 มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติ
เพื่อส่งออกเป็นระยะเวลาที่ 

     

 ก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสรมิฯ      

5.4 ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปันผลจาก
กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได้
ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการ 

     

 ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคล 

     

5.5 ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการ
ตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวย 

อตัรารอ้ยละ 25 อตัรารอ้ยละ 25 - - - 

 ความสะดวก อตัรารอ้ยละของ 
เงนิลงทุนนอกเหนือการหกั 

     

 ค่าเสื่อมราคาตามปกต ิ      
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33. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและ
สว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม 
 ไดร้บั ไมไ่ดร้บั  ไดร้บั ไมไ่ดร้บั  

 การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ  การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ  
รายได ้ 293,875,718 408,854,704 702,730,422 554,151,418 414,250,874 968,402,292 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (344,052,005) (774,903,859) (1,118,955,864) (764,355,558) (656,556,136) (1,420,911,694) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จาก 
  เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ - (185,085) (185,085) - (2,156,935) (2,156,935) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ - 36,202,268 36,202,268 - 37,242,490 37,242,490 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบัปี (50,176,287) (330,319,972) (380,208,259) (210,204,140) (207,219,707) (417,423,847) 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม 
 ไดร้บั ไมไ่ดร้บั  ไดร้บั ไมไ่ดร้บั  

 การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ  การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ  
รายได ้ 219,716,164 503,313,924 723,030,088 561,529,046 592,693,042 1,154,222,088 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (276,436,794) (834,066,053) (1,110,502,847) (667,135,600) (704,160,597) (1,371,296,197) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ - 36,959,944 36,956,744 18,370,894 19,390,451 37,761,345 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบัปี (56,720,630) (293,795,185) (350,515,815) (87,235,660) (92,077,104) (179,312,764) 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี้ คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 
 
34. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพีพ.ศ. 
2530  โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน และจะจ่ายใหแ้ก่
พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ลาออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ  

ในปี 2561 และ 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 3.62 ลา้นบาท และ 3.71 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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35. การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิซึง่อา้งองิตามมาตรฐานการ
บญัชไีทย ฉบบัที ่107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ"  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
มขีอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้.- 

35.1 นโยบายการบญัช ี

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.20 

35.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ อตัราแลก เปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศและจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา  บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 

35.3 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญาซึง่ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแกบ่รษิทัฯ เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักลา่ว  บรษิทัฯ ไดม้กีารควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้และสอบ
ทานฐานะการเงนิของลกูหนี้อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัฯ จงึคาดว่าจะไมไ่ดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการไม่ปฏบิตัิ
ตามสญัญา 

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูถอื
เป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

35.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิบญัช ี
เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิและหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า อย่างไรกต็าม เน่ืองจาก
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่
ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่าความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะอยูใ่นระดบัต ่าจงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  
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35. การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงิน (ต่อ) 

35.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั  จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ไดด้งันี้.- 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ (ต่อปี) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 426 - - 22,546 245 23,217 0.125 - 1.00 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 125,234 125,234 - 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 41,200 - - 4,365 - 45,565 0.65 - 1.375 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 451,701 - 451,701 2.80 - 15.50 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 260,773 260,773 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 40,000 - - - - 40,000 10.00, 12.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27,405 322,009 - 160,463 - 509,877 BIBOR+2.91(4.45), 

5.50 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 583 252 - - - 835 4.85 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ (ต่อปี) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 421 - - 20,706 (1,958) 19,169 0.125 - 1.00 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 376,717 376,717 - 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 133,298 - - 934 - 134,232 0.65 - 1.375 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 447,897 - 447,897 2.80 - 7.125 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 523,572 523,572 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 50,000 - - - - 50,000 10.00, 12.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26,426 349,414 - 231,233 - 607,073 BIBOR+2.91(4.45) 

MLR-2(4.25),5.50 
หุน้กู ้ 34,300 - - - - 34,300 6.00 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 555 835 - - - 1,390 4.85 
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35. การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงิน (ต่อ) 

35.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ (ต่อปี) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 426 - - 56 209 691 0.125 - 1.00 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 252,144 252,144 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5,700 - - - - 5,700 7.00 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 41,200 - - 4,365 - 45,565 0.65 - 1.375 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 448,591 - 448,591 2.80 – 15.50 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 262,118 262,118 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 40,000 - - - - 40,000 10.00,12.00 
เงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อย 32,800 - - - - 32,800 7.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 160,463 - 160,463 BIBOR+2.91(4.45) 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 583 252 - - - 835 4.85 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 

 ภายใน  มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 421 - - 6,325 (1,977) 4,769 0.125 - 1.00 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 478,886 478,886 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5,800 - - - - 5,800 7.00 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 133,298 - - 934 - 134,232 0.65 - 1.375 
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หน้ีสินทางการเงิน 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 444,030 - 444,030 2.80 - 7.125 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 524,015 524,015 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 50,000 - - - - 50,000 10.00,12.00 
หุน้กู ้ 34,300 - - - - 34,300 6.00 
เงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อย 32,000 - - - - 32,000 7.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 231,233 - 231,233 BIBOR+2.91(4.45), 

MLR-2(4.00) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 556 835 - - - 1,391 4.85 

 

35. การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงิน (ต่อ) 

35.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ มกีารจดัซือ้วตัถุดบิ และเครื่องจกัรสว่นใหญ่จากต่างประเทศเป็นสกุลเงนิต่างๆ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจากรายการดงักล่าว  บรษิทัฯ ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศที่
เกดิขึน้โดยใชส้ญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า   (Currency Forward Contract)    ทีม่อีายคุรบก าหนดไม่เกนิ 6 เดอืน   
นอกจากนี้บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิบางสว่นทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่ารายการดงักล่าวจะไมม่ี
ผลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
สินทรพัย ์     

 เหรยีญสหรฐั 9,922 3,804,106 9,922 3,804,106 
 ยโูร 80,072 80,072 80,072 80,072 
หน้ีสิน     
 เหรยีญสหรฐั 276,106 1,995,934 276,106 1,995,934 
 ยโูร 117,765 1,803,721 117,765 1,803,721 
 เหรยีญสงิคโปร ์ 21,005 21,005 21,005 21,005 
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36. วงเงินสินเช่ือและการค า้ประกนั 

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

วงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 64,500,000 64,500,000 60,000,000 60,000,000 
วงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีที  579,673,408 683,500,000 566,173,408 670,000,000 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและการออกหนงัสอื     

ค ้าประกนั 459,826,592 816,645,500 459,826,592 816,645,500 

วงเงนิกูย้มืระยะยาว 741,500,000 891,500,000 350,000,000 500,000,000 

รวม 1,845,500,000 2,456,145,500 1,436,000,000 2,046,645,500 

บรษิทัย่อย 2 แห่งไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกูย้มืระยะยาวและสนิเชื่อต่างๆ  ในวงเงนิรวม  409.50  ลา้นบาท  ค ้าประกนัโดยการจด
จ านองทีด่นิและโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์ 3 แห่ง  
วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัฯ ค ้าประกนัโดยใชห้ลกัประกนัต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 และขอ้ 25 
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37. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงัต่อไปนี้.- 
 ภาระผกูพนั : 
37.1 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยห์ลายแหง่ ออกหนงัสอืค ้าประกนัใหแ้กห่น่วยงานต่างๆ เป็น
จ านวนเงนิรวม 136.24 ลา้นบาท (ปี 2560 : 178.93 ลา้นบาท) ส าหรบังบการเงนิรวมและเป็นจ านวนเงนิรวม 131.62 ลา้นบาท
(ปี 2560 : 174.31 ลา้นบาท) ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ 

37.2 บรษิทัฯ มเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งัต่อไปนี้.-  

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 
สกุลเงนิ   
เหรยีญสหรฐั - 0.05 
ยโูร 0.03 0.78 

37.3 บรษิทัย่อยสองแหง่ไดท้ าสญัญาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ ส าหรบั
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ซึง่เป็นเจา้ของโครงการ เป็นระยะเวลา 25 - 26 ปี นบัตัง้แต่วนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชงิพาณชิย ์หรอืจนกว่าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างผูส้นบัสนุนโครงการ (บรษิทัย่อย) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจะสิน้
ผลบงัคบัใช ้ โดยบรษิทัย่อยตกลงทีจ่ะจ่ายค่าสทิธิใ์นการขายไฟฟ้าแก่เจา้ของโครงการจากจ านวนเงนิยอดขายไฟฟ้าในแต่ละ
เดอืนตามอตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

37.4 บรษิทัย่อยหนึ่งแห่งไดท้ าสญัญาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารของมหาวทิยาลยัแห่ง
หนึ่ง เป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา โดยบรษิทัย่อยไดร้บัค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยใ์นอตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน : 

37.5 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีต่อ้งจ่ายตามสญัญางานก่อสรา้ง โดยมรีายจ่ายในอนาคตจ านวนเงนิรวม 79.49 ลา้นบาท          
(ปี 2560 : 10.55 ลา้นบาท) ส าหรบังบการเงนิรวม 

ภาระผกูพนัจากการท าสญัญาเชา่ด าเนินงาน : 

37.6 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าอาคารส าหรบัเป็นทีท่ าการส านกังานและสาขา รถยนตแ์ละอุปกรณ์ โดยมรีะยะเวลาการ
เช่าตัง้แต่ 3 ถงึ 5 ปี รายจ่ายค่าเช่าและบรกิารรวมทีต่อ้งจ่ายในอนาคต มดีงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 
ไม่เกนิ 1 ปี 2,907,337 1,628,715 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,561,168 1,239,020 
     รวม 6,468,505 2,867,735 
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37. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ (ต่อ) 

37.7 บรษิทัฯ ถูกฟ้องรอ้งในคดแีพ่งใหช้ าระหนี้มลูหนี้ทีฟ้่องเกนิกว่าจ านวนหนี้สนิทีบ่นัทกึไวแ้ลว้ 1.34 ลา้นบาท คดอียู่
ในขัน้ตอนไกล่เกลีย่ทีศ่าลฝ่ายบรหิารจงึไม่ไดบ้นัทกึมลูหนี้ทีเ่กนินี้ในงบการเงนิส าหรบัปี 2561  
 
38. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 1.02 : 1 (ปี 2560 : 1.04 : 1)  ในงบการเงนิเฉพาะ
กจิการเป็น 0.78 : 1 (ปี 2560 : 0.83 : 1) 
 
39. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ี ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 
 



 

 

 

  


