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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ(งบการเงนิรวม) 

 (หน่วย : ล้านบาท   ยกเว้นกาํไรสทุธิต่อหุ้น) 

 

* กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามญัที่ออก

อยู่ในระหวา่งปี และไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของปีก่อนทีนํ่ามาเปรยีบ 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทั 2558 2559 2560 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 74.36 41.10 19.17 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,467.10 1,344.12 1,187.09 

สนิทรพัยร์วม 3,500.51 4,012.45 3,735.89 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม 1,243.36 1,821.15 1,414.57 

หน้ีสนิรวม 1,484.91 2,047.38 1,900.37 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 2,015.60 1,965.07 1,835.52 

ผลการดาํเนินงาน    

รายไดร้วม 696.79 1,374.92 1,196.64 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 683.36 1,368.56 945.56 

กาํไรขัน้ตน้ 48.09 99.97 -250.50 

กาํไรสทุธ ิ -60.08 -50.47 -189.18 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.18 0.74 0.84 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 7.04 7.30 -26.49 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) -8.62 -3.67 -15.81 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) -2.98 -2.54 -9.96 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -1.73 -1.35 -4.92 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.20 0.37 0.31 

อตัราสว่นหน้ีสนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.74 1.04 1.04 

อตัราความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ -1.85 3.03 0.45 

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

กาํไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) -0.11 -0.09 -0.35 

 เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 
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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

(หน่วย : ล้านบาทยกเว้นกาํไรสุทธิต่อหุ้น) 

 

* กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามญัที่ออก

อยู่ในระหวา่งปี และไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของปีก่อนทีนํ่ามาเปรยีบ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทั 2558 2559 2560 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 51.04 38.46 4.77 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,448.70 1,980.14 1,290.17 

สนิทรพัยร์วม 3,611.60 4,217.94 3,433.28 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม 1,352.94 1,930.08 1,416.08 

หน้ีสนิรวม 1,594.49 2,156.31 1,552.47 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 2,017.11 2,061.63 1,880.81 

ผลการดาํเนินงาน    

รายไดร้วม   696.95 2,063.92 1,154.22 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 683.36 2,053.38 897.96 

กาํไรขัน้ตน้ 48.09 190.65 -275.36 

กาํไรสทุธ ิ -58.57 44.57 -179.31 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.07 1.03 0.91 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 7.04 9.28 -30.66 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) 8.40 2.16 -15.54 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) -2.90 2.19 -9.10 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -1.63 1.14 -4.73 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.19 0.53 0.30 

อตัราสว่นหน้ีสนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.79 1.05 0.83 

อตัราความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ 2.02 7.12 -0.06 

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

กาํไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) -0.11 0.08 -0.33 

 เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 
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เรียนท่านผูถื้อหุ้น 

 

 

 

ปี 2560 เป็นปีที ่บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ต้องดําเนินธุรกจิภายใต้ขอ้จํากดัทางการเงนิ และความไม่

แน่นอนของนโยบายพลงังานทดแทน จงึทําใหผ้ลประกอบการ ปี 2560 ขาดทุนสุทธ ิ189.18 ลา้นบาท บรษิทัฯ จงึจําเป็น

อย่างยิง่ทีต่้องแสวงหาพนัธมติรทางธุรกจิ ที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบัโอกาส

เติบโตของอุตสาหกรรมพลงังานแสงอาทิตย์ อาทิ เช่น โครงข่ายระบบไฟฟ้าอจัฉริยะ,รถไฟฟ้า,ระบบประจุแบตเตอรี ่

ตลอดจนการเปิดเสรโีซลารร์ฟู  เป็นตน้  

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มทัง้กลุ่มธุรกจิการผลติแผ่นเซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีไ่ดร้บัรอง

จากมาตรฐานโลก และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย กลุ่มธุรกจิออกแบบก่อสรา้งระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์แบบ

อจัฉรยิะทีส่ามารถผลติไฟฟ้าใหแ้ก่รถไฟฟ้า บรรจุลงในแบตเตอรี ่และสามารถควบคุมและตรวจวดัค่าพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติ

ไดท้างอนิเตอรเ์นต สอดคลอ้งกบัการบรหิารจดัการพลงังานในยุค IOT (Internet of Things) 

สดุทา้ยน้ีในนามของคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่าน พนักงานทุกคน และผูม้สี่วนไดเ้สยี

ของบรษิัททัง้หมด ที่มอบความไวว้างใจในการดําเนินงาน และใหก้ารสนับสนุนมาโดยตลอด คณะกรรมการและผูบ้รหิาร

ยงัคงยดึมัน่ที่จะปฏบิตัิงานอย่างเต็มความสามารถ คํานึงถึงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และรบัผดิชอบต่อชุมชน 

สงัคมสิง่แวดลอ้ม โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัการสนบัสนุนอย่างดตีลอดไป 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

สารจากประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

เชิดพงษ์   สิริวิชช ์

ประธานกรรมการบริษทั 

ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ และมี

ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน และการบรหิารองค์กร จํานวน 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั และตามระเบยีบบรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายเน้นการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ีและการมรีะบบควบคมุภายในทีด่ ี 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยไดม้กีารหารอืรว่มกบัฝา่ยตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชใีนเรื่อง

ทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุสาระสาํคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 2560 บรษิทั โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

รวมถงึรายการระหว่างกนั รายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝา่ยบรหิาร โดยได้เชญิผูส้อบบญัชรี่วมประชุมการ

พจิารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารอืร่วมกบัผู้สอบบญัชีในเรื่องความถูกต้อง

ครบถ้วนของงบการเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชีที่สําคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ ความเพยีงพอเหมาะสมของวธิกีารบนัทึก

บญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพยีงพอ และความมอีิสระของผูส้อบบญัชีเพื่อให้ม ัน่ใจว่า

การจดัทํางบการเงนิเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชตีามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป มคีวามเชื่อถือได้และ

ทนัเวลา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพยีงพอเพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรอืผูใ้ชง้บการเงนิ 

 

2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ดําเนินกิจ

กรรมการบรหิารความเสีย่งถงึระดบัปฏบิตักิารอย่างเหมาะสม และการระบุปจัจยัความเสีย่งมคีวามครบถ้วน  เพยีงพอ พรอ้มทัง้ให้

ขอ้เสนอแนะเพื่อนําไปปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้  

 

3. การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบควบคมุภายในรว่มกบัผูส้อบบญัชแีละฝา่ยตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้

ผลการประเมนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยพจิารณาในเรื่องการดาํเนินงาน 

การใชท้รพัยากร การดแูลทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็สอดคลอ้งกนัว่าไมพ่บประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็น
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สาระสาํคญั นอกจากน้ีในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารประเมนิการควบคมุภายใน โดยไดร้บัความร่วมมอืในการประเมนิจากกรรมการและ

ผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่มากขึน้ ผลการประเมนิการความคมุภายในพบวา่ การความคมุภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้าํแนะนําการประชุมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ฝา่ยงานต่างๆ โดยนําประเดน็สําคญัทีต่รวจพบมา

เป็นกรณีศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งใหผู้ร้บัผดิชอบทุกระดบัเกดิความเขา้ใจรว่มกนัในเรื่องความเสีย่งผลกระทบและการควบคมุภายในที่

สาํคญัของแต่ละขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 

4. การสอบทานการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตังิานตามระบบงานที่กําหนดไว้ การดําเนินธุรกิจของบรษิทัมคีุณธรรม มกีารปฏิบตัิ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารดําเนินการตามเงื่อนไข

ทางธรุกจิอยา่งสมเหตุสมผล  

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ และประเมิน

ตนเองตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพื่อความเชื่อมัน่ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

 

5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจาํปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเหน็ชอบให้ บริษทั ปิติเสว ีจํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทั โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

ประจําปี 2560 และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 พจิารณาแต่งตัง้

และอนุมตัผิูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัช ี

 

6. การปฏิบติัตามข้อกาํหนด กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่บรษิทัมกีารดําเนินธุรกจิที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏบิตัติามขอ้กําหนดและขอ้ผูกพนัต่างๆ 

ทีกํ่าหนดไว ้

จากการประเมนิการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัติามหน้าที่ และ

ความรบัผดิชอบที่ได้ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องการทําหน้าที่โดยรวม 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ การสอบทานการบรหิารความเสี่ยง การสอบทานการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีการพจิารณาแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และการปฏิบตัิตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั

รอบคอบ มคีวามเป็นอสิระอยา่งเพยีงพอเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืไดส้อดคล้องตามมาตรฐานการบญัชี

ทีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม มกีารปฏบิตังิานที่สอดคล้อง

ตามระบบการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กําหนดทางธรุกจิอยา่งเครง่ครดั 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                            
 (นางรวิฐา   พงศนุ์ชิต) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ของบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลง

สว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด

เฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย 

การบญัชทีีส่าํคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  และฐานะ

การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะ

กจิการ และกระแสเงนิสดรวมและฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ

ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

บรษิทัและกลุ่มบรษิทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ 

ซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็

แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 2 - 

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ล่าวไวใ้น สว่นของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี ต่อการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรื่องเหล่าน้ีดว้ย   การ

ปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมถงึวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่

ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้  ซึง่ได้

รวมวธิกีารตรวจสอบสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม 

ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มทัง้วธิกีารตรวจสอบสาํหรบัแต่ละเรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

การรบัรูร้ายได้ตามสญัญาระยะยาว 

กลุ่มกจิการ มรีายไดจ้ากการรบัจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้ารวมถงึรบัจา้งตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิและ

บนอาคารซึง่ทาํสญัญากบัหน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายแหง่  โดยในปี 2560 กลุ่มกจิการ มรีายไดด้งักล่าวแสดง

รวมอยูใ่นสว่นของกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวนเงนิ 622.06 ลา้นบาท สาํหรบังบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  และ 659.56  

ลา้นบาท สาํหรบังบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ  51.98  ของรายไดร้วมสาํหรบังบการเงนิรวม  

และรอ้ยละ 57.14  ของรายไดร้วมสาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการรบัรูร้ายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารตามสญัญาระยะยาว ประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ขอ้ 4.1.1  ขา้พเจา้พจิารณาว่า การรบัรูร้ายได ้ และประมาณการตน้ทุนโครงการและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเหล่าน้ีเป็น

ความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นเรื่องทีต่อ้งใชดุ้ลยพนิิจทีม่นียัสาํคญัของผูบ้รหิารในการประเมนิขัน้

ความสาํเรจ็ของงาน  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดแ้ละประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว โดยการสุม่เลอืกสญัญาระยะยาว

ทีบ่รษิทัฯ ทาํกบัลกูคา้เพื่อทดสอบระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารทีฝ่า่ยบรหิารใชใ้นการประเมนิขัน้

ความสาํเรจ็ของงาน การประมาณการตน้ทุนงานโครงการ และค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้หากโครงการล่าชา้ และการบนัทกึ

บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึอ่านสญัญาระยะยาวเพื่อพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ และสอบถามผูบ้รหิาร

เกีย่วกบัเงื่อนไขและความเสีย่งต่างๆ ของสญัญาดงักล่าว และขา้พเจา้ไดป้ระเมนิวธิกีารทีบ่รษิทัฯใชใ้นการประเมนิขัน้

ความสาํเรจ็ของงาน การประมาณตน้ทุนตลอดทัง้โครงการและประมาณการค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้โครงการล่าชา้ โดยการ

สอบถามฝา่ยบรหิารและผูบ้รหิารโครงการเกีย่วกบัความคบืหน้าของงานโครงการ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 3 - 

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

การโอนหุ้นในบริษทัย่อยเพื่อชาํระหน้ี 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12    ในปี 2560  บรษิทัฯ ไดโ้อนหุน้บางสว่นในบรษิทัย่อยสองแห่งทีถ่อืโดยบรษิทัเพื่อ

ชาํระหน้ีเงนิกูย้มืจากบรษิทัอื่นและกรรมการท่านหน่ึง ในราคาทีส่งูกว่ามลูค่าสทุธทิางบญัช ี บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึกาํไรจากการ

โอนหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่าวไวใ้นสว่นของกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวนเงนิ 228.24 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.07 ของรายได้

รวมสาํหรบังบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และรอ้ยละ 19.77 ของรายไดร้วมสาํหรบังบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการทัง้น้ี 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นพเิศษกบัรายการโอนหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่าว  ซึง่เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้ตกลงและเงื่อนไขในสญัญาโอนหุน้และกระบวนการอนุมตักิารโอนหุน้  รวมถงึสอบถามกบัฝา่ย

บรหิารถงึวตัถุประสงคใ์นการโอนหุน้ดงักล่าว ตรวจสอบมลูค่ายุตธิรรมของผลตอบแทนทีไ่ดร้บักบัราคาทีร่ะบุในสญัญาโอน

หุน้ ทดสอบการคาํนวณตน้ทุนของเงนิลงทุนและกาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่บนัทกึในสว่นของงบกาํไรหรอื

ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการขายเงนิ

ลงทุนดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั     

แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงาน

ประจาํปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอืน่ 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ คอื การอ่านและพจิารณา

ว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลู

ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลทราบเพื่อใหม้กีาร

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมาะสมต่อไป 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 4 - 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกดิ

จากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัและกลุ่ม

บรษิทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์าร

บญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทัและกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่

สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย     ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน

ระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า    การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดั

ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป    ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอื

ว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีล

ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ  ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้   ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงู

กว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ  การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน  การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 5 - 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช ้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั  สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้

เกดิ 

ขอ้สงสยัอย่างมนียัสาํคญัต่อความสามารถของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่  ถา้ขา้พเจา้ได ้

ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่

เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึ

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม  เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทั

และกลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมนิการนําเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลู

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง

ธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตัิงานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่าํคญั ซึง่รวมถงึขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น

อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด    ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้า

ขาดความเป็นอสิระ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 6 - 

 

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจุบนัและกาํหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิาย

เรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืใน

สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะ

จากการสือ่สารดงักล่าว 

 

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบัน้ี คอื นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ

 

 

 

 
 

( นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ) 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั สาํนกังานปีตเิสว ีจาํกดั 

8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 

เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 

 

วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 19,169,161       41,096,890       4,769,032          38,455,016       

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 5.2 และ 7 376,717,737      125,371,233     478,886,349       667,065,251     

รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ 5.2 และ 8 26,836,683       191,553,951     80,085,771         321,385,939     

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 1,936,741         6,222,500        1,936,741          6,222,500        

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 5.2 -                 -                 5,800,000          8,405,000        

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 666,054,455      846,635,189     666,054,455       846,635,189     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 96,373,526       133,244,283     52,640,351         91,973,710       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,187,088,303   1,344,124,046   1,290,172,699     1,980,142,605   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 11 134,231,779      131,315,000     134,231,779       131,315,000     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 12 -                 -                 210,358,600       205,748,000     

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 13 866,203           3,023,138        -                   -                 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 2,311,677,269   2,498,305,177   1,718,886,096     1,865,667,043   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15 18,175,484       15,242,134       18,175,484         15,242,134       

สิทธิในการใช้ที่ดิน 16 21,701,716       -                 -                   -                 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 48,690,319       10,552,556       48,690,319         10,552,556       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,461,367       9,884,732        12,762,185         9,268,897        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,548,804,137   2,668,322,737   2,143,104,463     2,237,793,630   

รวมสินทรัพย์ 3,735,892,440   4,012,446,783   3,433,277,162     4,217,936,235   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 18 447,897,064      585,127,684     444,029,873       585,127,684     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 5.2 และ 21 523,571,946      247,777,268     524,014,540       249,911,702     

ตั�วแลกเงินขายลด 19 50,000,000       800,000,000     50,000,000         800,000,000     

หุ้นกู้ 20 34,300,000       -                 34,300,000         -                 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 5.2 -                 -                 32,000,000         84,950,000       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 5.2 116,619,666      -                 116,619,666       -                 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 22 47,000,000       -                 47,000,000         -                 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 142,094,250      137,544,000     115,668,000       137,544,000     

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 24 555,748           2,450,484        555,748             2,450,484        

ประมาณการหนี้สินสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 25 2,868,720         3,112,800        2,868,720          3,112,800        

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 5.2 และ 8 25,494,305       -                 25,494,305         22,033,985       

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 255,260           154,056           -                   -                 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23,915,928       44,987,239       23,528,503         44,951,073       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,414,572,887   1,821,153,531   1,416,079,355     1,930,081,728   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 23 464,978,859      209,302,000     115,565,109       209,302,000     

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 24 834,746           1,390,239        834,746             1,390,239        

ประมาณการหนี้สินสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 25 19,985,981       15,531,860       19,985,981         15,531,860       

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 485,799,586      226,224,099     136,385,836       226,224,099     

รวมหนี้สิน 1,900,372,473   2,047,377,630   1,552,465,191     2,156,305,827   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 544,124,723      544,124,723     544,124,723       544,124,723     

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 544,124,723      544,124,723     544,124,723       544,124,723     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870     1,218,760,870   

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 55,965,054       55,965,054       55,965,054         55,965,054       

ยังไม่ได้จัดสรร (44,467,710)      146,218,905     61,961,324         242,779,761     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,774,382,937   1,965,069,552   1,880,811,971     2,061,630,408   

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 61,137,030       (399)               -                   -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,835,519,967   1,965,069,153   1,880,811,971     2,061,630,408   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,735,892,440   4,012,446,783   3,433,277,162     4,217,936,235   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

รายได้

รายได้จากการขายพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ 5.1 622,058,391     874,879,109     659,562,660     1,560,496,768   

รายได้จากการขายไฟฟ้า 85,096,860       -                 -                 -                 

รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต 5.1 238,399,892     493,679,234     238,399,892     492,881,368     

กําไรจากการโอนเงินลงทุน 5.1 แล 12 228,240,534     -                 228,240,534     -                 

รายได้อื่น 5.1 22,847,149       6,365,761        28,019,002       10,542,231       

รวมรายได้ 1,196,642,826   1,374,924,104   1,154,222,088   2,063,920,367   

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ 5.1 779,276,392     824,321,189     792,363,952     1,418,462,433   

ต้นทุนขายไฟฟ้า 35,822,861       -                 -                 -                 

ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต 5.1 380,955,983     444,268,986     380,955,983     444,268,986     

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 19,023,875       25,069,686       19,023,875       25,069,686       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 126,847,460     104,743,875     116,807,094     101,989,481     

ต้นทุนทางการเงิน 78,985,123       18,408,860       62,145,293       18,408,860       

รวมค่าใช้จ่าย 1,420,911,694   1,416,812,596   1,371,296,197   2,008,199,446   

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 13 (2,156,935)       3,023,138        -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (226,425,803)    (38,865,354)      (217,074,109)    55,720,921       

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 17.2 37,242,490       (11,608,971)      37,761,345       (11,148,200)      

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (189,183,313)    (50,474,325)      (179,312,764)    44,572,721       

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

   รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

   ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 17.2 (1,505,673)       (55,131)           (1,505,673)       (55,131)           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (190,688,986)    (50,529,456)      (180,818,437)    44,517,590       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (189,180,942)    (50,473,817)      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (2,371)             (508)               

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (189,183,313)    (50,474,325)      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (190,686,615)    (50,528,948)      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (2,371)             (508)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี (190,688,986)    (50,529,456)      

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท : หุ้น) 27 (0.35) (0.09) (0.33) 0.08

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 544,124,723   1,218,760,870  55,965,054      196,747,853       2,015,598,500  109                2,015,598,609     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -              -                -                (50,528,948)        (50,528,948)     (508)               (50,529,456)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 544,124,723   1,218,760,870  55,965,054      146,218,905       1,965,069,552  (399)               1,965,069,153     

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มระหว่างปี -              -                -                -                   -                61,139,800       61,139,800         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -              -                -                (190,686,615)      (190,686,615)   (2,371)             (190,688,986)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 544,124,723   1,218,760,870  55,965,054      (44,467,710)        1,774,382,937  61,137,030       1,835,519,967     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

 
 

 

 

 

 

 



รายงานประจาํปี 2560  บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย บริษัทใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 544,124,723    1,218,760,870     55,965,054      198,262,171     2,017,112,818     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                   -                44,517,590       44,517,590         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 544,124,723    1,218,760,870     55,965,054      242,779,761     2,061,630,408     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                   -                (180,818,437)    (180,818,437)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 544,124,723    1,218,760,870     55,965,054      61,961,324       1,880,811,971     

กําไรสะสม

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (226,425,803)      (38,865,354)      (217,074,109)    55,720,921       

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย   14 และ 15 180,660,030       102,160,008     151,291,884     101,842,252     

หนี้สูญ 7 1,277,180          -                 1,277,180        -                 

หนี้สงสัยจะสูญ 7 6,604,265          727,960           6,604,266        727,960           

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ 7 (1,847,070)         (1,116,913)       (1,847,070)       (1,116,913)       

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินค้า 9 2,346,620          -                 2,346,619        -                 

กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินค้า 9 (608,789)           -                 (608,789)          -                 

ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน 12 -                  -                 999,600           -                 

ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 4,500,000          7,977              -                 7,977              

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 25 2,327,950          2,917,029        2,327,950        2,917,029        

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายสินทรัพย์ (342,783)           (308,410)          (342,783)          (308,410)          

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 1,641               -                 1,641              -                 

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากกิจการร่วมค้า 2,156,935          (3,023,138)       -                 -                 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 651,974            (2,911,326)       651,973           (2,911,326)       

กําไรจากการโอนเงินลงทุน 12 (228,240,534)      -                 (228,240,534)    -                 

ดอกเบี้ยรับ (17,567)             -                 (425,137)          (354,224)          

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 78,985,123        18,408,860       62,145,293       18,408,860       

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน (177,970,828)      77,996,693       (220,892,016)    174,934,126     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (258,333,351)      137,284,739     181,585,260     (403,799,987)    

รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ 164,717,268       (75,913,321)      241,300,168     (205,745,309)    

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 4,285,759          (3,037,374)       4,285,759        (3,037,374)       

สินค้าคงเหลือ 182,935,013       168,793,211     178,842,905     168,793,211     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 36,870,757        (58,069,375)      39,333,357       (17,132,581)      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (20,130)             204,544           (20,130)           204,544           

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 275,973,759       (110,442,039)    273,322,001     (111,109,050)    

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 25,494,305        (17,711,143)      3,460,320        4,322,842        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (21,071,311)       37,641,967       (21,422,570)      37,605,801       

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 232,881,241       156,747,902     679,795,054     (354,963,777)    

จ่ายดอกเบี้ย (50,282,399)       (18,408,860)      (32,301,341)      (17,184,388)      

จ่ายภาษีเงินได้ (3,974,156)         (6,882,233)       (3,473,159)       (5,960,610)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 178,624,686       131,456,809     644,020,554     (378,108,775)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (2,916,779)         209,900           (2,916,779)       209,900           

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น -                  -                 (66,750,000)      (71,750,000)      

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 5.2 -                  -                 (800,000)          (13,405,000)      

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 5.2 -                  -                 3,405,000        10,000,000       

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 (24,851,706)       (814,169,630)    (5,218,005)       (185,713,740)    

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 (2,220,660)         (6,533,637)       (2,220,660)       (6,533,637)       

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น -                  22,201,229       -                 22,201,229       

เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 14 347,537            308,411           347,537           308,411           

ดอกเบี้ยรับ 17,567              -                 31,933            -                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (29,624,041)       (797,983,727)    (74,120,974)      (244,682,837)    

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (136,948,052)      210,945,577     (140,815,242)    210,945,577     

รับเงินจากการออกตั�วแลกเงินขายลด 18 1,116,000,000    700,000,000     1,116,000,000   700,000,000     

ชําระคืนตั�วแลกเงินขายลด 18 (1,666,000,000)   (300,000,000)    (1,666,000,000)  (300,000,000)    

ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั�วแลกเงินขายลด (29,057,202)       (7,526,724)       (29,057,202)      (7,526,724)       

รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ 34,300,000        -                 34,300,000       -                 

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 5.2 -                  -                 2,600,000        20,000,000       

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 5.2 -                  -                 (55,550,000)      (43,050,000)      

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 5.2 249,460,000       -                 249,460,000     -                 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 5.2 (43,460,000)       -                 (43,460,000)      -                 

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 100,000,000       -                 100,000,000     -                 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น (53,000,000)       -                 (53,000,000)      -                 

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 391,500,000       150,000,000     -                 150,000,000     

ชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 (131,272,891)      (116,694,000)    (115,612,891)    (116,694,000)    

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ (2,450,229)         (3,464,408)       (2,450,229)       (3,464,408)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (170,928,374)      633,260,445     (603,585,564)    610,210,445     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (21,927,729)       (33,266,473)      (33,685,984)      (12,581,167)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 41,096,890        74,363,363       38,455,016       51,036,183       

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

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1. เงินสดจ่ายในระหว่างปีสําหรับ

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ -                  48,132,755       -                 48,132,755       

2. รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ 14 193,326            10,185,856       12,017            10,185,856       

ซื้อสินทรัพย์โดยการทําสัญญาเช่าซื้อ 14 -                  1,985,850        -                 1,985,850        

3. จํานวนที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของสินเชื่อที่อาจจะนํามาใช้เพื่อ

กิจกรรมดําเนินงานในอนาคต 688,931,261       823,539,415     674,798,451     414,039,415     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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