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วิสัยทศัน์ พันธกจิ  
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นบริษัทพลงังานทดแทนชัน้น าของประเทศ  
 
พันธกิจ 

ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาผลติภณัฑ์และบริการด้านไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหลง่พลงังาน
ทางเลือกที่ส าคัญของประเทศไทย บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) จึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานในทุก
กิจกรรมของบริษัทฯ ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ดงันี ้

 ต่อสังคมชุมชน จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคมในการด าเนินกิจการ ไม่สร้างมลภาวะหรือผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมและมีสว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีแก่สงัคมชมุชน 

 ต่อผู้ถอืหุ้น จะด าเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนอยา่งยัง่ยืนแก่ผู้ ถือหุ้น 

 ต่อลูกค้า จะสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพระดับ

สากล ด้วยราคาที่ยตุิธรรม 

 ต่อคู่ ค้า  จะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมือที่ดี เพื่อพฒันาประสทิธิภาพของผลติภณัฑ์และบริการอยา่งยัง่ยืน 

 ต่อพนักงาน จะสนบัสนนุและพฒันาพนกังานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตและการท างานให้

เป็นมืออาชีพ 

 
 

 “เรามุ่งม่ัน สร้างสรรค์พลังงานไทย  
ใส่ใจอาชีวอนามัยความปลอดภัย และห่วงใยสิ่งแวดล้อม” 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
 

                                                                                             (หนว่ย : ล้านบาท   ยกเว้นก าไรสทุธิตอ่หุ้น) 
                                                                                                                 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (เฉล่ีย 328,282,391 หุ้น)     (เฉล่ีย 300,000,000 หุ้น)   (เฉล่ีย 300,000,000 หุ้น) 
 

หมายเหต ุ:  * หนว่ย บาทตอ่หุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 2554 2553 2552 
รายได้รวม 1,823.00 222.66 124.08 

รายได้จากการขายและบริการ 1,266.70 220.72 120.18 

ก าไรขัน้ต้น 94.33 2.80 5.09 

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ 29.29 (40.57) (116.51) 

EBIT 36.73 (37.14) (113.24) 
EBITDA 47.86 (26.20) (96.15)  
สถานะทางการเงนิ    
สนิทรัพย์รวม 1,857.55 1,222.83 888.86 

หนีส้นิรวม 879.13 465.19 87.95 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 978.42 757.63 800.82 

อัตราส่วนทางการเงนิ    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.65 1.10 2.13 

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.90 0.61 0.11 

อตัราก าไรขัน้ต้น 7.45 1.27 4.24 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 2.90 (16.83) (94.23) 

อตัราก าไรสทุธิ 2.31 (18.22) (93.89) 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 1.90 (3.84) (12.51) 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 3.37 (5.21) (13.88) 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น* 0.09 (0.14) (0.39) 
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สารจากประธานกรรมการ 
  
 

 

 
 
 
 

         สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น 
 
ในนามของ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) ผมขอถือโอกาสนีแ้สดงความเสียใจ และส่งผ่านความห่วงใย

ไปยงัผู้ประสบภยัทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภยัน า้ท่วม ที่ผ่านมา 
 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าปี 2554 เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภยั 

สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะโครงการก่อส ร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอยุธยา ที่บริษัทฯ ต้องหยุดด าเนินงานชั่วคราวจากปัญหาน า้ท่วมในเดือนตุลาคม 
อย่างไรก็ดี นโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารโครงการจนกลับสู่ภาวะปกติและจะ
ด าเนินการเชื่อมต่อสายส่งได้ภายในกลางปี 2555 
 
 แม้ว่า ในช่วงปลายปี 2554 จะเป็นช่วงวิกฤตของธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม แต่ในภาพรวมของบริษัทฯ ถือว่า
ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้สูงสุดในรอบ 5 ปี เป็นจ านวนถึง 1,822,997,681 บาท 
ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนถงึร้อยละ 700 
 
 กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล าบากไปได้ 
และขอให้ปี 2555 เป็นปีที่ดีของทุกท่าน ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึง ผู้มีส่วน
สนับสนุนบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดปีที่ ผ่านมา    
บริษัทฯ จะยงัคงยดึม่ันในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยนืเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

(นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  
 
  
 
 
 
 

 

เรียนผู้ถือหุ้นทกุท่าน 
 
ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหารของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ดิฉันขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่

ประสบกับวกิฤตการณ์มหาอุทกภยั ดิฉันขอส่งผ่านก าลงัใจไปยงัทุกท่านให้มพีลังใจที่เข้มแข็งสามารถผ่านพ้นช่วงเวลา
ดังกล่าวไปได้โดยเร็ว 

 
 ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงทางเสถยีรภาพทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถงึความเสี่ยงใน
เร่ืองภยัธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับมือโดยการบริหารงานภายใต้ภาวะวกิฤตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล 
ให้ผลประกอบการของบริษัทถอืว่าดทีี่สุดในรอบ 5 ปี 
  

ผลประกอบการเด่นของบริษัทฯ ในปีนี ้ได้แก่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน), การก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน), บริษัท 
แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จ ากดั (มหาชน)  นอกจากนี ้ดิฉัน มี
ความภมิูใจที่จะแจ้งว่าบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นโรงงาน
ที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility: 
CSR-DIW) ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ว่า ภาครัฐ และลูกค้ายอมรับในคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ 
 
 สุดท้ายนี ้ดิฉัน ขอขอบคุณผู้ถอืหุ้นทุกท่าน ที่ไว้วางใจบริษัทฯ ตลอดมา และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน 
ทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เป็นก าลังส าคัญพร้อมที่จะทุ่มเทแรงใจและแรงกายเพื่อความส าเร็จของบริษัทฯ มา
โดยตลอด ขอบคุณทีมพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเชื่อม่ันร่วมงานกับบริษัทฯ เสมอมา ดิฉัน 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปี 2555 จะเป็นปีที่ดีส าหรับทุกท่าน สวัสดีค่ะ 
 

ขอแสดงความนับถอื 

 
(ปัทมา  วงษ์ถ้วยทอง) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
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สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียนท่านผู้ถอืหุ้น 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดและได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบโดยจะรายงานผลการด าเนินงานและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทใน
การประชุมทุกครัง้ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจ านวน 4 ครัง้ ซ่ึงได้เชิญผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมจ านวน 4 ครัง้ โดยมีประเด็นที่มีสาระส าคัญดังนี ้

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2554 ของบริษัทฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้ม่ันใจว่างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างถูกต้องเพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อให้เป็นไป
อย่างถกูต้องครบถ้วน 

2. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
ฝ่ายบริหาร เพื่อวางแผนและสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง 

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

4. พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความอิสระและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2555 ได้เสนอแต่งตัง้บริษัท เอ เอส วี แอนด์ 
แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงนิปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

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

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงนิอย่างถกูต้องในสาระส าคัญตามหลกัการ

บัญชีที่ รับรองทั่วไป ส าหรับการท ารายการที่เกี่ยวข้องกนัในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการปกติ
และการก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนัอย่างเพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว  

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
 

(นางรวิฐา   พงศ์นุชิต) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน)  
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 

 
 
นายเชดิพงษ์  สิริวชิช์ 
ประธานกรรมการ 

 
ประวัติการศึกษา 

 

   ปริญญาโท Master of Economic Georgetown University, USA  
   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 

 

   ปัจจบุนั >> ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
>> ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากดั (มหาชน) 
>> กรรมการ บริษัท เงินทนุแอ๊ดวานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
>> ประธานกรรมการ บริษัท วิทยัไบโอพาวเวอร์ จ ากดั  
>> กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีนพลสั จ ากดั 

   2549 - 2552 >> กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
   2548 - 2551 >> ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
   2548 – 2550 >> ประธานกรรมการ บริษัท โรงกลัน่น า้มนัระยอง จ ากดั (มหาชน) 
   2547 – 2551 >> ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
   2546 – 2550 >> ประธานกรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
   2546 – 2550 >> ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
   2545 - 2549 >> ปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

ประวัติการอบรม  

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

      (ปปร.) รุ่นท่ี 5 สถาบนัพระปกเกล้า  
 >> หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู (นปส.) รุ่นท่ี 13 สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน 

 >> หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 5 

 >> หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 27/2552 
>> หลกัสตูร Director Accreditation Program (ACP) รุ่นท่ี 27/2552 

 >> หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2551 

 >> หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors  (FND) รุ่นท่ี 13/2547 

 >> หลกัสตูร Role or the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 10/2547 

สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 

 
 

 
 
นางปัทมา  วงษ์ถ้วยทอง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

 

 
ประวัติการศึกษา 

 

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

   ปริญญาตรี บณัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 

 

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

 
ประวัติการอบรม 

 

 >> หลกัสตูร DAP54/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

 >> Senior Executive Development Program  

 >> Full Scale Internal Auditing and Control Program 

 >> Future and Derivatives for Investor 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 

 
 
นายอัครเดช  โรจน์เมธา 
กรรมการ  

 

ประวัติการศึกษา  

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

   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 

 

   2547 – ปัจจบุนั >> กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
   2549 – ปัจจบุนั >> กรรมการบริหาร บริษัท เนต็เบย์ จ ากดั 
   2550 – 2551 >> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
   2547 – 2550 >> กรรมการบริหาร บริษัท เนต็เบย์ จ ากดั 
   2545 – 2546 >> กรรมการ บริษัท ซนัวู้ดอินดสัทรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
   2537 – 2544 >> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิตอล ออนป้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 
>> กรรมการบริหาร บริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวัติการอบรม >> หลกัสตูร DAP27/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> 4,580,000 หุ้น 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 

 
 
นางรวิฐา   พงศ์นุชติ 
กรรมการอิสระ 

 

ประวัติการศึกษา  

   ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ประวัติการท างาน 
 

2553 - ปัจจบุนั >> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.โซลาร์ตรอน 
2554 - ปัจจบุนั >> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
2553 - ปัจจบุนั >> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ไออาร์พีซ ี
2550 - ปัจจบุนั >> กรรมการ บจ. กฎหมายกรุงไทย 
2554 - ปัจจบุนั >> ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
2554 - 2553 >> ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
2548 - 2553 >> รองอธิบดี (นกับริหาร 9) กรมสรรพากร (ก ากบัดแูลด้านกฎหมายทัง้หมดของ

กรมสรรพากร) 
ประวัติการอบรม  
 >> หลกัสตูร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นท่ี 15 
 >> หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP59) สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 >> หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 3 (ปรม.) สถาบนั

พระปกเกล้า 
 >> หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 3) ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 >> หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (top Executive Program in 

C>> ommerce and Trade : TEPCOT) สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ 
กรรมการอิสระ 

 

ประวัติการศึกษา  

  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน  

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

   2549 – ปัจจบุนั >> กรรมการ บริษัท กลางดงไลมแอนแอ็กเพิร์ตเอ็นไวรอนแมนท์ จ ากดั 
   2549 – ปัจจบุนั >> กรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
   2544 – 2552 >> กรรมการผู้จดัการ  บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟเซอร์วิส จ ากดั 
ประวัติการอบรม  

 >> หลกัสตูร Director Accreditation Program  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 >> หลกัสตูร Audit Committee Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 >> หลกัสตูร Director Certification Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท   

     ไทย 
 >> หลกัสตูร The Role of the Chairman Program  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 >> หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting  

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

 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบริษัท 
 
 

 
 

 
 
ดร.ภาวัน สยามชัย 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

 
 
 

 
ประวัติการศึกษา 

 

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

 

   2548 - ปัจจบุนั >> กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

   2539 - ปัจจบุนั >> อาจารย์พิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  
 >> อาจารย์พิเศษ  สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 
   2550 -  2552 >> Project Coordinator Centrotherm photovoltaics AG, Germany 
   2539 - 2548 >> นกัวิจยัและหวัหน้าโครงการวิจยั  

      ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 
 >> นกัวิจยัศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ  
รางวัล 
 
 
 
 
 
ผลงานตพีิมพ์ดเีด่น 
 
 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น 

 
>> รางวลัการวจิยั กองทนุรัชดาภิเษกสมโภช ด้านวิทยาศาสตร์ 
     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
>> Best Poster Award” Amorphous Silicon Area, 1st World  

     Conference on Photovoltatics, Hawai. 

 
>> บทความระดบันานาชาติ    3 บทความ 
>>การประชมุระดบัภมูิภาค     -3 บทความ 
>> การประชมุระดบันานาชาติ     -3 บทความ 
>> -0- 
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คณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 

 
 
นางสาวรมย์ชลี   จันทรประสิทธ์ิ 
กรรมการอิสระ 
 
 
 
 

 
ประวัติการศึกษา 

 

   ปริญญาโท Master of Science in Manament , Boston University, London Campus 
   ปริญญาตรี  Bachelor in Business Administration, Institute of Business Studies, London 
 Certificate of Commerce Assumption Commercial College, Bangkok  
  
ประวัติการท างาน >> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
   2554 -ปัจจบุนั >> ประธานกรรมการ บริษัท แอดติจดู เทคโนโลยี โซลชูัน่ส์ จ ากดั (ATS) 
   2554 - ปัจจบุนั >> ประธานกรรมการ บริษัท เบยอนด์ บาวดารี โนเบิล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

      (BBNI) 
   2553 - ปัจจบุนั >> ที่ปรึกษาประธานกรรมการ Dynamic Graphics, Inc. – California (DGI) 
   2550 - ปัจจบุนั >> กรรมการ ผู้จดัการ Asia Phoenix Angels – Hong Kong (APA) 
  
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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โครงสร้างองค์กร 
 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
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  ข้อมูลทั่วไป  

 
ชื่อบริษัท          บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่    เลขที่ 1000/65, 66, 67 อาคาร พี.บี. 
ทาวเวอร์ ชัน้ 16   ถนนสขุมุวิท 71 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร   10110 
โทรศพัท์  0-2392-0224 
โทรสาร 0-2381-2971, 0-2381-0936 
ศูนย์เทคโนโลยโีซลาร์ตรอน : 
เลขที่ 88/8 หมู ่10  ถนนธนะรัชต์ ต าบลหนองน า้แดง  
 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา  30130 
โทรศพัท์  0-4436-5651-3 
โทรสาร   0-4436-5654 
เว๊บไซต์  www.solartron.co.th 
E-mail               support@solartron.co.th 

 
ทุนจดทะเบียน  จ านวน  450,000,000  บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน  450,000,000  หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1     บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
ที่ช าระแล้ว               จ านวน  398,233,078   หุ้น 
ทุนช าระแล้ว  จ านวน  398,233,078   บาท 
 
วันที่ก่อตัง้บริษัท  12  พฤศจิกายน 2529 
วันที่จดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษัทมหาชน 24 กนัยายน 2547 
ประเภทธุรกิจ ผลติ จ าหนา่ย ส ารวจ ออกแบบและติดตัง้  

ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
และพลงังานทดแทน 

 
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000877 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์   : 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2800 
โทรศพัท์สายดว่น 0-2229-2888 
ผู้สอบบัญชี  : 
นายอนสุรณ์  เกียรตกิงัวาฬไกล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2109 
นางขวญัใจ  เกียรติกงัวาฬไกล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5875 
บริษัท เอเอสวี แอนด์เเอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2294-8504 
โทรสาร  0-2294-2345 
 
ที่ปรึกษากฏหมาย  : 
นายสมเกียรติ  เรืองสรุเกียรติ 
    บริษัท ส านกังานบางกอกลอว์ออฟฟิตแอนด์แอสโซซเิอทส์ จ ากดั 
75/20 อาคารโอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 17 ถนนสขุมุวิท 21 
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2661-6896-9 
โทรสาร  0-2661-6895 

 
 

http://www.solartron.co.th/
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2529  โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการน าเทคโนโลยี

พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อการผลติไฟฟ้า ซึง่เป็นพลงังานสะอาดและไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมมาใช้งานในประเทศไทยกวา่ 26  ปี  
ปัจจุบนับริษัทฯ ประกอบธุรกิจการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และให้บริการส ารวจ ออกแบบ และติดตัง้ระบบการผลิตไฟ ฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีผลงานติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์กว่า 250,000 ระบบทัว่ประเทศไทย 
โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่ระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 ของระบบพลงังานแสงอาทิตย์ในโครงการของ
หน่วยงานราชการทัง้หมด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และก าลงัก่อสร้าง
โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการผลิตประมาณ 60 เมกะวตัต์ต่อปี  เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความ
ต้องการทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสง่ผลให้โครงการฯ ของบริษัทฯ จดัเป็นกิจการที่ให้ความส าคญัและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศเป็นพิเศษ บริษัทฯ จึงได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรสูงสดุ ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตและสามารถ
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพและยงัสอดคล้องกบันโยบายสง่เสริม
การใช้พลงังานหมนุเวียนของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีพลงังานทดแทนเชือ้เพลิงแบบดัง้เดิม ที่สะอาดและสามารถพึ่งตนเองได้ สร้าง
ความมัน่คงทางด้านพลงังานให้กบัประเทศ 
 
สินค้าและบริการของบริษัท 
 
- ส ารวจ ออกแบบ ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
- ออกแบบ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร 
- บริการดแูล บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
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บริษัทฯ ได้พฒันาระบบการผลติจนเป็นท่ียอมรับจากตา่งประเทศ  สนิค้าของบริษัทฯ ประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทกุรุ่น
ได้รับการรับรองจากสถาบนั TUV Rheinland ประเทศเยอรมนันี ซึง่เป็นสถาบนัท่ีได้รับการยอมรับสงูสดุจากทัว่โลก ท าให้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เป็นท่ียอมรับจากลกูค้าตา่งประเทศ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมมีหลากหลาย ดงัตวัอยา่งเช่น 
 
ผลิตภณัฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ 
 

 
รุ่น 200 วัตต์ ถงึ 300 วัตต์ 
เหมาะส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพราะมคีวามแข็งแรง 
ทนทานตอ่ทกุสภาพภมูิอากาศและภมูิประเทศ สามารถผลติไฟฟ้าได้ประสทิธิภาพ 
สงูและเช่ือมตอ่กบัสายสง่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ การไฟฟ้านครหลวง และ 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้เป็นอยา่งดี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
รุ่น 130 วัตต์ ถงึ 135 วัตต์ 
เหมาะส าหรับการติดตัง้บนหลงัคา อาคาร ที่พกัอาศยั และโรงงาน สะดวก  
 ตอ่การบ ารุงรักษาและทนทานตอ่การใช้งานทัง้ในชนบทและในเมือง 

 
 

 
 
 
 
 

   รุ่น เล็ก มีขนาดที่หลากหลายตัง้แต่ 5 วัตต์ ถงึ 80 วัตต์ 
             บริษัทฯ สามารถผลติตามความต้องการใช้งานของลกูค้า มีความสะดวก 
             ตอ่การเคลือ่นย้ายและติดตัง้ 
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ระบบพลังงานแสงอาทติย์ 
ON GRID      OFF GRID      
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Power Plant) 
 ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคา 

(Roof Top) 
 

 ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ส าหรับครัวเรือน
ชนบทหา่งไกล (โซลาร์โฮม) 

 ระบบสบูน า้พลงังานแสงอาทิตย์ 
 ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานแหลง่พลงังาน 
  ระบบประจแุบตเตอร่ีพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ระบบสือ่สารโทรคมนาคมพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ระบบไฟสอ่งสวา่งสาธารณะพลงังานแสงอาทิตย์ 
 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์บนหลังคา (Roof Top) 
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ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ส าหรับครัวเรือนชนบทห่างไกล (Solar Home) 
 

 
 
ระบบสูบน า้พลังงานแสงอาทติย์ (Solar Water Pumping) 
 

 
          
 
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์เพื่อใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Solar Telecommunication) 
 

 
 
 
 
ระบบไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทติย์  (Solar Street Light)      
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โครงสร้างรายได้ 
 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ส าหรับงวดปี 2552,  2553  และ  2554 แยกตามประเภทสนิค้าและบริการ ดงันี ้
 
    ตารางที่  1  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ส าหรับงวดปี  2552,  2553  และ  2554  
 
 2552 2553 2554 

 มูลค่า 
(พันบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(พันบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(พันบาท) 

ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์และก่อสร้างโรงไฟฟ้า* 

58,121 46.85 226,181 101.58 1,242,623 68.16 

2. รายได้จากการขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
อปุกรณ์ประกอบ 

62,056 50.00 
 

(5,465) (2.45) 24,077 1.32 

3. รายได้อื่นๆ** 3,910 3.15 1.938 0.87 556,298 30.52 
รายได้รวม 124,088 100.00 222,654 100.00 1,822,998 100.00 

หมายเหต ุ:  
* หมายถึงรายได้จากคา่บริการติดตัง้ระบบฯ รวมกบัรายได้จากการขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอปุกรณ์ประกอบอื่นๆ 
 ** ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และ รายได้ชดเชยจากบริษัทประกนัภยั เป็นต้น 
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ปัจจัยความเส่ียง 

 
การบริหารความเส่ียง 

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

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ โซลาร์ตรอน 

ความ เสีย่ง (Risk) คือ เหตกุารณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายใต้สถานการณ์ที่ไมแ่นน่อน และจะสง่ผลกระทบ
หรือสร้างความเสยีหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทัง้ใน 
ระดบัองค์กรและระดบัฝ่ายงาน บริษัทฯ จึงจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ขึน้โดยมุง่เน้น
ให้มีการระวงัภยั เตรียมการป้องกนั หรือรับมือตอ่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสญูเสยี ความเสยีหาย ปัญหา อปุสรรค  ภยัคกุคาม 
และสถานการณ์ที่ไมแ่นน่อนตา่ง ๆ ซึง่ถือเป็นการบริหารและควบคมุการด าเนินงานตา่ง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะท าให้บริษัทฯ เกิด
ความเสยีหาย หรือความล้มเหลวในอนาคตให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคมุได้ และตรวจสอบได้อยา่งมีระบบ 
โดยค านงึถึงการบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคญั  

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

ดงันัน้ ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้บรูณาการปัจจยัความเสีย่งซึง่อาจสง่ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และแบง่แยกปัจจยัความเสีย่งทีต้่องบริหารอยา่งใกล้ชิดโดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
    
1. ความเสี่ยงจากการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

ในปัจจบุนัรัฐบาลมีนโยบายให้การสนบัสนนุการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อยา่งเตม็ที่ โดยรับซือ้ไฟฟ้าที่ผลติจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ในราคาหนว่ยละกวา่ 11.25 บาท ( 8 บาทบวกราคาไฟฟ้าพืน้ฐาน 3.25 บาท) เป็นระยะเวลา 10 ปีและให้การ
สนบัสนนุในการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลในปีที่ 1 ถึงปีที่  8 และ
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลเพยีงคร่ึงหนึง่ของรายได้สทุธิทางภาษีทัง้หมดในปีที่ 9 ถงึปีที่ 13 ท าให้เปิดโอกาสทางการตลาดแก่นกัลงทนุ
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ทัง้ในและตา่งประเทศให้เข้ามาลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่บริษัทฯ ที่เข้ามาใหมอ่าจชิงสว่นแบง่ทาง
การตลาด และอาจกระทบตอ่อตัราการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม การตดัสนิใจลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงู ซึง่ต้องพึง่พิงคณุภาพของเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อให้
ได้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากที่สดุ ผู้ที่จะเข้ามาในอตุสาหกรรมนีต้้องมีการเตรียมตวัเป็นระยะเวลานานเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กบั
หนว่ยงานของรัฐและลกูค้า ในขณะท่ีบริษัทฯ มีความพร้อมทัง้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการก่อสร้างมากวา่ 26 ปี บริษัทฯ 
เป็นผู้น าในธุรกิจออกแบบก่อสร้างและติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จึงมีความได้เปรียบในด้านการตลาด
เหนือกวา่คูแ่ขง่รายอื่นๆ  

 
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีการน าเข้าวตัถดุิบในการผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอปุกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จาก
ตา่งประเทศ การเสนอราคาและการช าระเงินจะใช้เงินเหรียญสหรัฐและเงินยโูรเป็นหลกั ในขณะท่ีสนิค้าและบริการในประเทศสร้าง
รายได้เป็นสกลุเงินบาทให้แก่บริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ตระหนกัดีถึง
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นนี ้ดงันัน้ บริษัทฯ จึงบริหารความเสีย่งโดยในการสัง่ซือ้วตัถดุิบและอปุกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
บริษัทฯ มีการจองสินค้าและก าหนดราคาสินค้าล่วงหน้าส าหรับโครงการที่ประมูลได้ จากนัน้จึงท าการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟ
เครดิต (L/C) เพื่อสัง่ซือ้สินค้าจริงเป็นรายเดือน และท าสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) เต็มจ านวน
ส าหรับแตล่ะ L/C ในช่วงที่อตัราแลกเปลีย่นมีความผนัผวนหรือมีแนวโน้มคา่เงินบาทจะออ่นคา่ลง  

 
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ 

ปัจจบุนัรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีลกัษณะเป็นการให้บริการแบบครบ
วงจรทัง้ด้านวิศวกรรม จดัซือ้ และการก่อสร้าง (EPC)  ซึ่งแต่ละโครงการมีมลูค่าระดบัพนัล้านบาท หากบริษัทฯ ต้องเสียลกูค้าราย
ใหญ่รายใดรายหนึง่ จะสง่ผลกระทบตอ่รายได้อยา่งมีนยัส าคญั 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีศกัยภาพในการให้บริการแบบครบวงจรมาเป็นเวลานานกวา่ 25 ปี มีผลงานที่มีคณุภาพระดบัสากล 
ท าให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่ต่อบริษัทฯ และจากการให้บริการที่ดีเสมอมา บริษัทฯ มีความมัน่ใจในการรักษาฐานลกูค้ารายใหญ่ได้
อย่างสม ่าเสมอ ประกอบกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจ าเป็นจะต้องให้บริการหลงัการขายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของ
โครงการไมต่ ่ากวา่ 25 ปี จึงท าให้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ารายใหญ่ และสามารถรักษาฐานลกูค้ารายใหญ่ไว้ได้ 

 
4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการรับก่อสร้างโครงการในพืน้ที่ที่ประสบอุทกภยั  

ปัจจบุนั  ลกูค้าสว่นใหญ่ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะตัง้อยูใ่นภมูิประเทศที่น า้ทว่มถึง ท าให้บริษัทฯ มี
ความเสีย่งที่จะก่อสร้างไมส่ าเร็จอนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัจากภยัธรรมชาติ เช่น น า้ทว่ม  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธาให้สามารถป้องกนัน า้ท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพในทกุพืน้ที่ โดยการ
ยกระดบัพืน้ท่ีการก่อสร้างให้พ้นจากความเสีย่งที่น า้จะทว่มถึง อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ประกนัภยัที่ครอบคลมุเหตกุารณ์ความไมแ่นน่อน
ของภยัธรรมชาติ  บริษัทฯ จึงมัน่ใจวา่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ ด าเนินการก่อสร้างจะสามารถก่อสร้างและ
สง่มอบงานได้ทนัตามก าหนด 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงนิปันผล 
 

รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 มีดงันี ้

หมายเหตุ:   
  1 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มเตชะณรงค์ ประกอบด้วย 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.นางสาวพทัธมน       เตชะณรงค์ 25,141,900 6.31 
2. นางสาวไพพรรณี    เตชะณรงค์ 8,758,400 2.20 
3.นายสงกรานต์         เตชะณรงค์ 2,460,000 0.62 
4.นายอารักษ์             เตชะณรงค์ 218,000 0.05 

           
  2 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มโรจน์เมธา ประกอบด้วย 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.นางพรศิริ           โรจน์เมธา 15,000,000 3.76 
2.นายอคัรเดช        โรจน์เมธา 4,580,000 1.15 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินหลงัหกัภาษีเงินได้ 
นิติบคุคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชีประจ าปี  

 
รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ณ  วันที่ 30 ธันวาคม  2554 
จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

1. กลุม่เตชะณรงค์1 36,578,300 9.18 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 28,896,539 7.26 

3. Mr.GILBERT N  WONGg 20,000,000 5.02 

4. กลุม่โรจน์เมธา2 19,580,000 4.92 

5. นายสเุนตร  บรุกสกิร        9,189,700  2.31 

6. VALUE CAPITAL ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED 9,066,578 2.28 

7. CLEARSTREAM NOMINEES LTD. 8,856,160 2.22 

8. บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผู้ฝาก 5,944,600 1.49 

9. นายณฐัพงษ์   พนัธ์รัตนมงคล 5,000,000 1.26 

10. Mrs.YASUKO OISHI 5,000,000 1.26 

 รวม 148,111,877 37.20 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการแตล่ะคณะจะ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2554 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ - สกลุ กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ต าแหนง่ 

นายเชิดพงษ์       สริิวิชช์    ประธานกรรมการบริษัท  

นางปัทมา          วงษ์ถ้วยทอง*   รองประธานกรรมการบริษัท/เลขานกุารบริษัท 

นายอคัรเดช        โรจน์เมธา   กรรมการบริษัท 

นางรวฐิา            พงศ์นชิุต   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวรมย์ชล ี   จนัทร์ประสทิธ์ิ **   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายสชุาติ           ไตรศิริเวทวฒัน์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายภาวนั           สยามชยั   กรรมการบริษัท 

*หมายเหต ุ *นางสาวรมย์ชลี   จนัทร์ประสิทธ์ิ ได้เข้าเป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 23 กนัยายน 2554 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมัน่คง
สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการควบคมุภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

4. พิจารณาอนุมตัิงบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถึงติ ดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่ส าคญัตา่งๆ  

5. ให้ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉยัด้วยดลุยพินิจที่รอบคอบตามเร่ืองที่เสนอในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6. พิจารณาแตง่ตัง้/ถอดถอน คณะอนกุรรมการเฉพาะเร่ืองตามความเหมาะสม 

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

9. พิจารณาอนมุตัิรายการที่มีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทนุ การ
ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ 

10. พิจารณาอนุมัติ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ 
ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

11. งดซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

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

13. จดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ 
ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

 

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

1. นางรวฐิา  พงศ์นชิุต  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสชุาต ิ ไตรศิริเวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวรมย์ชล ี ชมประสทิธ์ิ กรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท าให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

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

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
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6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการ
เปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถกูต้อง ครบถ้วนเช่ือถือได้ รวมทัง้ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลงนาม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
6.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

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

จากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
8. สอบทานและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดล้อมของบริษัทฯ 

 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

5. ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

6. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของส านกังานสอบ
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บญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดั
อยู ่

7. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่ง
ได้รับคา่บริการเกินกวา่  2  ล้านบาทตอ่ปี  จากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล  ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ที่ประชมุมีมติให้ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทเป็น ดงันี ้

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

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

 
 
 
 
 

 
 

 ปี 2553 ปี 2554 
คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททกุทา่น (บาท) 1,436,200 1,781,800 
จ านวนกรรมการบริษัท (ทา่น) 8 7 
รูปแบบคา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนราย

เดือน 
คา่เบีย้ประชมุ และ
คา่ตอบแทนรายเดือน 
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ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังาน เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมาโดยพนกังานจะ

จ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ  2  ของเงินเดือนทกุเดือน ในขณะท่ีบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ  2  ของเงินเดือนทกุเดือน 
 

จ านวนครัง้ของการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประจ าปี 2553 และ 2554 
 

รายชื่อกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 

นายเชิดพงษ์    สริิวิชช์ 2/7 5/9 - - - 1/1 
นางปัทมา       วงษ์ถ้วยทอง 7/7 9/9 - - 1/1 1/1 
นายอคัรเดช   โรจน์เมธา 7/7 9/9 - - 1/1 1/1 
นางรวฐิา        พงศ์นชิุต 7/7 6/9 4/4 4/4 1/1 1/1 
นายสชุาต ิ      ไตรศิริเวทวฒัน์ 7/7 7/9 4/4 4/4 1/1 1/1 
นางสาวรมย์ชล ี      จนัทร์ประสทิธ์ิ - 1/9 - - - - 
นายภาวนั       สยามชยั 7/7 9/9 - - 1/1 1/1 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ดงัรายละเอียดหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการในหวัข้อยอ่ย “การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั”  
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โซลาร์ตรอนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญักบัการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดว่าเรา จะท าสิ่งที่สามารถท า

เพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ  กนัได้   ในที่สดุบริษัทฯ คิดว่าจะท าการถ่ายทอดความรู้และปลกูจิตส านึกเร่ืองสิ่งแวดล้อม  
โดยมุง่สร้างองค์ความรู้ให้ แก่   เยาวชน  สงัคมและชมุชน  ใน เร่ืองของมีสว่นร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตส านึกบทบาท
ของการแสดงความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม   โดยการสร้างสวนสาธิตพลงังานสะอาดที่ศนูย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน ตัง้อยู่ที่  88/8  
หมู ่10  ต าบลหนองน า้แดง  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสมีา    ซึง่เปิดโอกาสให้หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน  นกัเรียน
นกัศกึษา  รวมถึงผู้สนใจที่มีใจรักษาสิง่แวดล้อมได้เป็นสว่นหนึ่งของการร่วมดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม   เข้าเยี่ยมชมและรับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการใช้พลงังานแสงอาทิตย์แทนพลงังานไฟฟ้า   ซึ่งสวนสาธิตพลงังานสะอาดแห่งนีจ้ะแสดงให้เห็นการ
ประยกุต์เทคโนโลยีโดยดึงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัในแบบที่ไม่กระทบกบัสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด    จากตวัอย่าง
การใช้ไฟจากพลงังานแสงอาทิตย์    เช่น  ระบบสบูน า้    ระบบไฟสอ่งสวา่ง     ระบบไฟฟ้าในครัวเรือน  ระบบโทรคมนาคม   ระบบ
ไฟจราจร     ฯลฯ 
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การก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัในการบริหารจดัการธุรกิจด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมาโดยตลอด 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบตัิของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ในหมวดตา่ง ๆ ดงันี ้
 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั 
 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 

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

บริษัทฯ จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ในวนัที่ 29 เมษายน 2554 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 7 คน และ
ผู้บริหารในต าแหน่งส าคัญเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดในฐานะนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุม รายงานประจ าปี และข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อน
การประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั ในหนงัสอืเชิญประชมุ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงกฎเกณฑ์ วิธีการและเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้า
ประชมุอยา่งครบถ้วน พร้อมทัง้แนบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาก่อนการประชุม 
บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม รายงานประจ าปี และข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ ก่อนการ
ประชุม ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในจ านวน 2 คนเป็นผู้ รับ
มอบฉันทะ ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และในระหว่างประชุม ประธานเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบข้อซกัถามอย่างครบถ้วน โดยมีระยะเวลาการประชุมประมาณ 2 ชัว่โมง ซึ่ง
เพียงพอต่อการประชุม ชีแ้จง ตอบข้อซกัถาม และสรุปมติที่ประชุม บริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานการประชุมซึ่งจดบนัทึกรายงานการ
ประชุม การออกเสียง รวมทัง้ข้อซกัถามในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
และได้เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์  (Website) ของบริษัทฯ (www.solartron.co.th) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ตรวจสอบโดยไม่จ าเป็นต้องรอ
ให้ถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 
 
 

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


                                                                                                                                       
 

31 
 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

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

 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ในวนัที่ 29 เมษายน 2554 บริษัทฯ เสนอช่ือกรรมการอิสระจ านวน 3 คน 

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

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

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นข้อมลูทางการเงินและที่มิใช่ข้อมลูทาง
การเงิน อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นทางช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายมคีวามเทา่เทียมกนัในการเข้าถงึ 

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดวีา่ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้น และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 
บริษัทฯ มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ  โดยในปัจจบุนัมีจ านวนกรรมการรวม 7 ทา่น ประกอบด้วย 
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR)   3  ทา่น 
 กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR)  1  ทา่น 
 กรรมการอิสระ (INDEPENDENT DIRECTOR)    3  ทา่น 

 
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวนรวม 3 ท่าน และได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาด

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

 

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

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

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัให้มีเลขานกุารบริษัทคอยประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน กลต. เพื่อสือ่สารกฎระเบียบ
ตา่งๆทีเ่ป็นปัจจบุนัให้คณะกรรมการบริษัทฯพงึทราบและปฎิบตัิ เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการบริษัทเป็นด้วยความเรียบร้อย
และถกูต้อง   
 
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

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

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

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

คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้รับ
ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที่บริษัทฯคาดหวงั นบัตัง้แตก่ารปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า สงัคมสว่นรวม และตอ่
พนกังานเอง โดยได้รวบรวมข้อพงึปฏิบตัิดงักลา่วจดัท าเป็นเอกสาร “คูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ” ขึน้ และได้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้
พนกังานรับทราบและเข้าใจถึงความส าคญัอีกทัง้ได้จดัให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดแูล ติดตาม ประเมินผลให้มีการปฏิบตัิอยา่ง
จริงจงั 



                                                                                                                                       
 

34 
 

คณะกรรมการบริษัท   ได้มีก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการป้องกันมิให้มีผู้ที่มีความเก่ียวโยงกบับริษัทฯ แสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตน   โดยก าหนดให้การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัจะต้องอยู่บนพืน้ฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. 

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

 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และยงัอาจมีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น ประธานกรรมการและกรรมการบริหารจะร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการ
ประชมุคณะกรรมการ โดยกรรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุคณะกรรมการได้ และเลขานกุารบริษัทจะเป็น
ผู้จดัท าหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทกุท่านได้รับทราบเป็นการลว่งหน้า
เพื่อให้กรรมการทกุทา่นสามารถเข้าร่วมประชมุได้อยา่งพร้อมเพรียง 

 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไว้ให้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะสามารถเสนอวาระ

การประชมุและอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทัว่ถึงกนั อีกทัง้ประธานกรรมการได้สง่เสริมให้กรรมการแต่ละท่านใช้ดลุยพินิจใน
การพิจารณาแสดงความคิดเห็นหรือตดัสินใจอย่างละเอียดรอบคอบ และสร้างสรรค์ในทกุ ๆ วาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วาระหรือประเด็นที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการ ทัง้นีเ้พื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุโดยรวมต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้ถ้ามีวาระใดที่
เก่ียวข้องกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะเชิญผู้บริหารของหน่วยงานที่เก่ียวข้องนัน้เข้าร่วมในการประชุม
เพื่อรายงานข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ หรือชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ ผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ท า
ความรู้จกักบัผู้บริหารของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องนัน้ ๆ ส าหรับใช้ประกอบในการพิจารณาถ่ายทอดหน้าที่งานตอ่ไป 

 
ทัง้นีใ้นรอบปี 2554 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระรวม 9 ครัง้ โดยรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

แตล่ะทา่นได้แสดงรายละเอียดไว้ในหวัข้อ “จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
บญัชี 2554 และจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะรายเข้าร่วมประชมุในรอบบญัชี 2554” 
 
5.5 การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และ
น ารายช่ือนัน้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการคดัเลือกบคุคลเข้า



                                                                                                                                       
 

35 
 

เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงได้ โดยมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการท่ีเหลอือยู ่ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้เช่นนีจ้ะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่ก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนัน้ชอบที่จะอยู่
ได้ และส าหรับผู้บริหารของบริษัทนัน้ ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทจะท าหน้าที่พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมที่จะได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไปและรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน รับทราบ แตท่ัง้นี ้คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการจะต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ 
ได้แสดงข้อมลูคา่ตอบแทนดงักลา่วในหวัข้อ “คา่ตอบแทนกรรมการ” 
 
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เข้าอบรมและพฒันา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะเข้าร่วมการอบรมสมัมนากับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังาน กลต. สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ซึง่ในรอบปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท พนกังานในทกุระดบัที่เก่ียวข้องได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองที่เก่ียวกบักฎหมายและข้อบงัคบัท่ีประกาศใช้ใหม ่ 
 
รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
รายการระหว่างกนักับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 

ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ที่เกิดขึน้กบักิจการหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึ่งรายการสว่นใหญ่เก่ียวเนื่องกบัการซือ้
อะไหลแ่ละการให้ / รับบริการ รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหลา่นัน้ 
และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนั เช่น ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ นโยบายในการ
ก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 31 แล้ว 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการกับบุคลลที่อาจมีความขดัแย้ง 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้สว่นใหญ่  เป็นรายการระหวา่งบริษัทฯ  กบักิจการท่ีมีความเก่ียวเนื่องกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  ซึง่จะมีสว่นช่วยให้การด าเนินความคลอ่งตวั  และน าไปสูก่ารพฒันาและการเจริญเติบโตแบบยัง่ยนื  
และการท ารายการดงักลา่วเป็นไปโดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ   และผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตเป็นท่ีตัง้  มิได้
กระท าเพื่อจ าหนา่ยถา่ยโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยงับคุคลที่เก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด 
 
มาตรการ /ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 

บริษัทฯ มีการก าหนด เร่ืองการอนุมตัิการขออนุมตัิการท ารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอ านาจด าเนินการของ
บริษัทฯ  ซึง่สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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นโยบาย / แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

บริษัทฯ ยงัคงมีการท ารายการระหว่างกันกับบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยู่  หากแต่รายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ส่วนใหญ่เป็น
รายการท่ีบริษัทฯ ต้องด าเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามปกติ  โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับบุคลลที่อาจมีความขัดแย้งโดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือสอบบัญชีหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาพร้อมทัง้เปิดเผยชนิดมลูค่า  และเหตผุลในการท ารายการต่อผู้ ถือหุ้น
ตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเคร่งครัด 
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รายการกับบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
  
ในระหวา่งปี  2553 และ ปี 2554 บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง โดยมี
รายละเอียดตามประเภทรายการ ดงันี ้
   

1. รายการระหวา่งบริษัทกบันายอคัรเดช  โรจน์เมธา 
ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ 

(บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2553 ปี 2554 

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

 
2. รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัท แฟ๊ค เร้นท์ จ ากดั 

  
ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ 

(บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการและนโยบายการก าหนด
ราคา ปี 2553 ปี 2554 

เป็นคูส่มรสกรรมการ คือ 
คณุปัทมา  วงษ์ถ้วยทอง 

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

 
 รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ข้างต้นเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล ยตุธิรรม เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติ และ / หรือ เป็น
การสนบัสนนุธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 
ผลการด าเนินงานปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 1,266.70 ล้านบาท บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้น

เทา่กบัร้อยละ 7.45 และมกี าไรสทุธิเทา่กบั 29.29 ล้านบาท ในสว่นของต้นทนุขายคิดเป็นเงิน 1,172.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 92.55 ของรายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 473.90 สาเหตหุลกั
เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับงานจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ ขนาดรวม 44 เมกกะวตัต์ 

ณ 31 ธนัวาคม ปี 2554 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั1,857.55 ล้านบาทประกอบด้วย (1) สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,416.77
ล้านบาท (2) เงินจ่ายลว่งหน้าคา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 263.10 ล้านบาท (3) ที่ดินอาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 251.78 ล้านบาท และ 
(4) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 189.00 ล้านบาท หนีส้ินรวมเท่ากบั 879.13 ล้านบาทประกอบด้วย (1) หนีส้ินหมุนเวียน  858.59  
ล้านบาท (2) หนีส้นิไมห่มนุเวียน 20.54 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 978.43 ล้านบาทประกอบด้วย (1) ทนุช าระแล้ว 398.23 
ล้านบาท (2) สว่นเกินมลูค่าหุ้น 505.62 ล้านบาท (3) สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 34.38 ล้านบาท (4) ส ารองตาม
กฎหมาย 39.68 ล้านบาท (5) ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 0.52 ล้านบาท 
 
 
  อตัราสว่นทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผา่นมา ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2554 2553 2552 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.65 1.10 2.13 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 1.18 0.36 0.92 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 2.90 (16.83) (94.23) 

อตัราก าไรสทุธิ 2.31 (18.22) (93.89) 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 1.90 (3.84) (12.51) 

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.90 0.61 0.11 
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บริษทั  โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 และ 2553 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอต่อ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษัท  โซลาร์ตรอน จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้ส่วนข้าพเจ้า
เป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบตัิงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลวา่ งบการเงินแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน  
การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ี เป็นสาระส าคญั
ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเช่ือวา่การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแตล่ะปีของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
ตามท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  2554  บริษัทฯ ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  ซึ่งก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปเพ่ือจดัท าและน าเสนองบการเงินนี ้งบ
การเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกบังบ
การเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

 
 
นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5875 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ 2555 
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งบการเงนิ 

 
บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

(หน่วย : บาท)  
 หมายเหตุ  2554 2553  

สินทรพัย ์      

สินทรพัยห์มุนเวียน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7  128,485,931                 9,933,428   

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 8  271,063,311  138,507,119   

ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนด 9  3,867,160  14,291,713   

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 9  53,398,564  5,038,305   

ลกูหนี้ชดเชยค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั 4  554,758,673 -    

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 10  110,387,408           304,730,828   

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 13  263,100,000 263,100,000  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  11  31,713,411        29,914,646  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   1,416,774,458  765,516,039   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      

เงนิฝากประจ าสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 12         59,739,965         66,910,079   

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 13       251,784,439       263,609,122   

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 14           4,739,074           2,701,099   

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  15       124,516,507       124,090,268   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   440,779,985  457,310,568   

รวมสินทรพัย ์   1,857,554,443  1,222,826,607   

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

(หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ  2554 2553  

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น      

หน้ีสินหมุนเวียน      

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16      91,757,401      69,122,088   

เจา้หนี้การคา้     149,079,410    277,927,238   

รายไดค้า่กอ่สรา้งรบัล่วงหน้า 9      44,429,204      82,116,892   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.1  -         4,500,000   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 18        1,159,401        1,368,919   

ประมาณการคา่เสยีหายจากอทุกภยั 4  536,391,209 -    

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 17      35,770,595      26,486,379   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน   858,587,220  461,521,516   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้-สทุธ ิ 18  2,511,213 3,670,614  

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 19  13,570,650 -    

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 20        4,458,800  -    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   20,540,663  3,670,614   
รวมหน้ีสิน   879,127,883  465,192,130   

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

(หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ  2554 2553  

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
     

ทุนเรอืนหุน้      

   ทุนจดทะเบยีน      

        หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 21  450,000,000  300,000,000  

      (31 ธนัวาคม 2553 : หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท      

   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้       

        หุน้สามญั 398,233,078 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท                 21  398,233,078 300,000,000  

      (31 ธนัวาคม 2553 : หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท      

   สว่นเกนิมลูค่าหุน้  22  505,617,325  407,250,000  

   ก าไร(ขาดทุน)สะสม      

        จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย  23      39,677,192  39,650,000  

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร      516,649 (26,360,122)  

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้   34,382,316 37,094,599  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น   978,426,560  757,634,477  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น   1,857,554,443  1,222,826,607  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ส าหรบัแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553       

(หน่วย: บาท) 

 
รายได้ 

   

จากการขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ  1,242,622,856 226,180,680 
จากการขาย    24,076,787        17,464,508 
หกั รบัคนื 25 - (22,929,670) 

รวมรายได้  1,266,699,643 220,715,518 
ต้นทุนขาย    
ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ   1,148,479,250  218,609,886  
ตน้ทุนขาย  23,886,840 22,146,680 
หกั รบัคนื 25 -   (22,847,576) 

รวมต้นทุนขาย  1,172,366,090 217,908,990  
ก าไรขัน้ต้น  94,333,553  2,806,528  
รายไดอ้ื่น    
รายไดช้ดเชยจากบรษิทัประกนัภยั 4 554,758,673 - 
รายไดด้อกเบีย้รบั  1,209,938  264,583  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  (1,757,218) 525,432  
อื่น ๆ  2,086,645  1,148,419  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  650,631,591  4,744,962  
ผลขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภยั 4 (554,758,673) - 
ค่าใชจ้่ายในการขาย  (10,522,550) (13,511,552) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (47,468,774) (52,448,256) 
ค่าใชจ้่ายในการผลติไมเ่ตม็ก าลงัการผลติปกต ิ  (1,989,398) (2,859,255) 
หนี้สงสยัจะสญูโอนกลบับญัช ี  2,616,194 28,372,087  
ค่าตอบแทนกรรมการ  (1,781,800) (1,436,200) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน  36,726,590 (37,138,214) 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (7,439,932) (3,432,769) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิส าหรบัปี  29,286,658 (40,570,983) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน    
ค่าเสือ่มราคา-ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยถ์าวร  (2,712,283) (2,712,283) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี  (2,712,283) (2,712,283) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  26,574,375 (43,283,266) 
ก าไรต่อหุ้น 24   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 24.1 0.09 (0.14) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 24.2 0.09 (0.14) 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
 
 

 หมายเหตุ  2554 2553  
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส าหรบัแต่ละปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

(หน่วย : บาท)  
  ทุนเรือนหุ้น  ส่วนเกินทุน ก าไรสะสม   

  ท่ีออกและ ส่วนเกิน  จากการตีราคา ส ารองตาม
กฏหมาย 

ยงัไม่ได้จดัสรร   

  ช าระแล้ว มลูค่าหุ้น    สินทรพัยถ์าวร           รวม  

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  - - - (40,570,983)  (2,712,283)   (43,283,266)  

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

เพิม่ทุนระหว่างปี 21,22 98,233,078 98,233,078 - -  -  196,600,403 

ส ารองตามกฎหมาย 23 - - 27,192 (27,192)  -  - 

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบญัชเีกีย่วกบัผลประโยชน์พนกังาน 

 
3.2.4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2,382,695) 

  
- 

  
(2,382,695) 

  - - - 29,286,658  (2,712,283)  26,574,375 

ยอดคงเหลือ-ปลายปี – 2554  398,233,078 505,617,325 39,677,192 516,649  34,382,316  978,426,560 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553                (หน่วย: บาท) 

   2554 2553  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

  ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ   29,286,658 (40,570,983)  

   รายการปรบัปรุง :       

      ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย         11,130,681  10,937,946  

      หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั)    167,624 (24,236,583)  
      (ก าไร)ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ- สทุธ ิ   1,139,259 (314,480)  

      ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั(โอนกลบั)   (85,477)  36,856  

      ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง   (2,630,421)  2,747,882  

      ก าไรจากการจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์   - (914,234)  

      ดอกเบีย้จ่าย   7,439,932  3,432,769  

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรพัย ์และหน้ีสินด าเนินงาน   46,448,256 (48,878,827)  

   สนิทรพัยด์ าเนินงาน(เพิม่ขึน้) ลดลง      

      ลกูหนี้การคา้   (132,778,307) (35,117,400)  

      ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน   (48,360,259) (5,038,305)  

      รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ   10,424,553 (14,291,713)  

ลกูหนี้ชดเชยค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั   (554,758,673) -  

      สนิคา้คงเหลอื   197,059,318 (211,712,013)  

      สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น   4,355,356 (22,287,371)  

      สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น   (426,239) 83,084  

   หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)      

      เจา้หนี้การคา้   (129,598,142) 217,108,369  

      รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า   (37,687,688) 82,116,892  

ประมาณการค่าเสยีหายจากอุทกภยั   536,391,209 -  

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน   2,076,105 -  

      หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น   67,145,518 67,145,518  

       เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน   (97,570,295) 29,128,234  

      จ่ายดอกเบีย้   (7,439,932) (3,432,769)  

      ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย   (6,154,121) (1,856,496)  

       เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน   (111,164,348) 23,838,969  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 
ส าหรบัแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

 (หน่วย : บาท) 
   2554 2553  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

   เงนิฝากประจ าสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช(้เพิม่ขึน้)ลดลง   7,170,114 (20,910,079)  

   เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   (1,910,856) (6,714,922)  

 เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน   (2,145,400) -  

   เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   - 1,395,590  

      เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน   3,113,858  (26,229,411)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

    เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ    
    เพิม่ขึน้(ลดลง) 

   
22,300,859 

 
6,287,503 

 

    เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ   8,820,000 16,100,000  

    จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ   (13,320,000) (14,600,000)  

    สญัญาเช่าการเงนิระยะยาวเพิม่ขึน้   - 4,659,371  

    จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ   (1,368,919) (925,189)  

เงนิสดรบัจากการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ   228,370,650 -  

จ่ายช าระค่าใชจ้่ายในการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ   (18,199,597) -  

   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   226,602,993 11,521,685  

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้  - สุทธิ   118,552,503 9,131,243  

   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม    9,993,428 802,185  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   128,485,931 9,933,428  

รายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิทีม่สีาระส าคญัในงบการเงนิ      
จดัสรรส ารองจากก าไรสทุธเิป็นส ารองตามกฎหมาย   27,192 -  
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์   - 165,247  
ตดัจ าหน่ายคา่เสื่อมราคาของสนิทรพัยท์ีต่เีพิม่   2,712,283 2,712,283  
สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้จากการรบัคนืสนิคา้   - 22,847,576  
ปรบัปรงุขาดทุนสะสมตน้ปีจากการประมาณหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน   2,382,695 -  
หุน้สามญัเพิม่ขึน้จากการแปลงสภาพ   98,233,078 -  
สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญัเพิม่ขึน้จากการแปลงหุน้กู้แปลงสภาพ   116,566,922 -  

 
รายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิทีม่วีหมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 1.1 จดทะเบียน บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดัในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2529 ตอ่มา บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั กบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้าเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2547 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 2548 

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

1.3 1.3 ธุรกิจหลกั  ประกอบ ขายและติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ของประเทศไทย และการแสดงรายการในงบการเงินได้ท าขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัท าและน าเสนอรายการทางการเงิน 

2.2 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
การบญัชี  

2.3 ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้
การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึง่มีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และคา่ใช้จ่ายผลท่ีเกิดขึน้จริงจงึแตกตา่งจากท่ีประมาณการไว้ 

 ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวนและในอนาคตท่ีได้รับผลกระทบ  

2.4 เพ่ือความสะดวกของผู้ ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินท่ีจัดท าเป็น
ภาษาไทย  
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3. การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี  ซึ่งก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปมีดงันี:้- 

มาตรฐานการบัญชี   
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และ
ข้อผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 

ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์พนกังาน 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทนุการกู้ ยืม 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ฉบบัท่ี 26 การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สว่นได้เสียในการร่วมค้า 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรตอ่หุ้น 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบบัท่ี 16/2554 แนวปฏิบตัิการเปิดเผยข้อมลูส าหรับกิจการท่ีเก่ียวกบัรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 17/2554 การปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลงส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนกังาน 
ฉบบัท่ี 18/2554 การบนัทกึบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 19/2554 แนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับการบนัทกึบญัชีส าหรับสินทรัพย์ประเภท

อาคารชดุ 

3.2  ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้เร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ข้างต้น (หมายเหต ุ3.1) เพ่ือจดัท าและน าเสนองบการเงิน ซึง่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชีของบริษัทฯ โดยการน ามาตรฐานดงักล่าวเหล่านีม้าถือปฏิบตัิไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินในปี
ปัจจบุนัยกเว้นมาตรฐานการบญัชีดงัตอ่ไปนี:้- 

3.2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงนิ 

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหมด่งักลา่ว งบการเงินประกอบด้วย 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 งบกระแสเงินสด และ 
 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ดงันัน้บริษัทฯ ต้องแยกแสดงรายการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นออกจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และแสดง
รายการดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบของปีก่อนได้มีการน าเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
ใหม ่   
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3.2.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัจากการใช้มาตรฐานการบญัชีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ดงันี  ้  

 การก าหนดคา่เสื่อมราคา ต้องพิจารณาแตล่ะสว่นแยกตา่งหากจากกนัเม่ือแตล่ะสว่นประกอบนัน้มีสาระส าคญั 
 มลูคา่คงเหลือของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ต้องมีการประมาณด้วยมลูค่าท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัจากสินทรัพย์

นัน้ หากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัเมื่อสิน้สดุอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนีต้้องมีการสอบทานมลูค่า
คงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์อย่างน้อยทกุสิน้ปี 

 ต้นทนุการรือ้ถอน การขนย้ายและการบรูณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่าเสื่อม
ราคาประจ าปี 

การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วถือปฏิบตัิโดยวิธีเปลี่ยนทนัที ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการบญัชีดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ ทัง้นีม้าตรฐาน
การบญัชีฉบบัปรับปรุงใหมนี่ไ้มม่ีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทฯ 

3.2.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันีก้ าหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงาน
จากพนกังานแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจการจะต้องประเมินและบนัทึกหนีส้ินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเน่ืองจาก
เกษียณอาย ุโดยใช้การค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่เดิมบริษัทฯ รับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานดงักล่าว
เม่ือเกิดรายการ  

การปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลงท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 อนุญาตให้บนัทึกประมาณการหนีส้ินท่ีค านวณ
จากระยะเวลาท่ีพนักงานให้บริการก่อนวันท่ีมาตรฐานการบัญชีมีผลบังคบัใช้ได้สี่ทางเลือก  โดยบริษัทฯ เลือกวิธีการ
ปรับปรุงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่วกบัก าไรสะสมยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  

3.2.4 ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาใช้เป็นครัง้แรกมีผลต่องบการเงินของ
บริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้:- 

 การปรับปรุงก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 
 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
ขาดทนุสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามท่ีเคยรายงานไว้ (26,360,122) 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานเพ่ิมขึน้ (2,382,695) 

ขาดทนุสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (28,742,817) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 คา่ใช้จ่ายพนกังานเพ่ิมขึน้ 2,076,105 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานลดลง (บาท) (0.01) 
ก าไรตอ่หุ้นปรับลดลดลง (บาท) (0.01) 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมโ่ดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึง่ก าหนดให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปมีดงันี:้- 

 

มาตรฐานการบัญชี  
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ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมเ่ก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบั

กิจการด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไมไ่ด้คิดคา่เสื่อมราคา

ราคาท่ีตีใหม ่
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้

ถือหุ้น 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินส าหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ ทางฝ่ายผู้บริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบตอ่งบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีดงักลา่ว ซึง่ยงัไมส่ามารถสรุปได้ในขณะนี  ้

4. ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครัง้ใหญ่ 

จากเหตอุทุกภยัครัง้ร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย โครงการโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสร้างของบริษัทฯ ในนามกิจการค้าร่วมใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาขนาด 34.5 เมกกะวตัต์ (ความส าเร็จของงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554: ร้อยละ 94.95) ได้รับ
ผลกระทบจากการถกูน า้ท่วม   

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยส าหรับค่าความเสียหา ย
ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้รับอนุมตัิการจ่ายช าระค่าสินไหมระหว่างกาลบางส่วนซึ่ง
ครอบคลมุความเสียหายทัง้หมดของบริษัทแล้ว โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินชดเชยเพ่ิมเติมเมื่อการประเมินแล้วเสร็จ 

บริษัทฯ รับรู้ค่าความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายและรายได้ชดเชยจากบริษัทประกนัรวมทัง้สิน้ 
554.76 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  และบริษัทฯ แสดงยอดคงเหลือ
ลกูหนีเ้งินชดเชยค่าเสียหายรวมจากบริษัทประกนัภยัจ านวน 554.76 ล้านบาท และประมาณการค่าเสียหายจากอทุกภยั
ค้างจ่ายจ านวน 536.39 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 
5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

5.1  การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายแสดงมลูคา่ตามราคาในใบก ากบัสินค้าหลงัจากหกัสว่นลดแล้วและไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

 

 
 การขายสินค้า 
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รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผู้ซือ้แล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าท่ีขายไป
แล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนัน้ หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวน
รายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสินค้า 
 การขายพร้อมตดิตัง้และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

รายได้จากการขายพร้อมติดตัง้และจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ จะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเมื่อติดตัง้แล้วเสร็จ ลกูค้า
รับมอบงานและบริษัทฯได้ออกใบแจ้งหนีใ้ห้กบัลูกค้าแล้ว ในกรณีท่ีมีการขายพร้อมติดตัง้และก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ตาม
สญัญาท่ีมีการติดตัง้ระยะยาว รายได้ดงักล่าวจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซึ่ง
ค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้ปีกบัต้นทุนงานก่อสร้างทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใช้ใน
การก่อสร้างตามสญัญา รายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “ลกูหนีท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 

รายได้และคา่ใช้จ่ายอ่ืนบนัทกึในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพ
คลอ่งสงู ซึง่มีก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมม่ีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้าแสดงตามมูลค่าสทุธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจ
เกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ม่ได้ การประมาณการดงักล่าวพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และ
ตามสถานะปัจจบุนัของลกูหนีค้งค้าง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

5.4 รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระและรายได้ก่อสร้างรับล่วงหน้า 
รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระประกอบด้วยต้นทุนของค่าวสัดแุละค่าแรงงาน ค่างานผู้ รับเหมาช่วง  ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น 
รวมทัง้ก าไรหรือขาดทนุสทุธิท่ีได้ค านวณขึน้หกัด้วยจ านวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าแล้ว 

สญัญาท่ีมีมลูคา่ของงานเกินกวา่จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าจะแสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์หมนุเวียน ส่วนสญัญาท่ีมีการ
เรียกเก็บเงินลกูค้ามากกวา่มลูคา่งานจะแสดงไว้เป็น “รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า” แสดงอยู่ในหนีส้ินหมนุเวียน 

5.5 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 

ต้นทนุของสินค้าค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉลี่ยเคลื่อนท่ี ต้นทนุสินค้าประกอบด้วยต้นทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการดดัแปลงและต้นทุน
อื่นเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจบุนั ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้า
รวมการปันสว่นของคา่แรงทางตรงและคา่โสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านงึถงึระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
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5.6 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สญัญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กบัผู้ ให้เช่าบันทึกเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน คา่เช่าท่ีเกิดขึน้จากสญัญาเช่าดงักลา่วรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตามอายขุองสญัญาเช่า 

5.7 สัญญาเช่าการเงนิ 
สญัญาเช่าซึง่บริษัทฯ ได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ บริษัทฯ บนัทึกสินทรัพย์ท่ีเช่าใน
มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าพร้อมกบัภาระหนีส้ินท่ีจะต้องจ่าย คา่เสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีเช่าค านวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบีย้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็น
คา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

5.8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
ท่ีดินบนัทกึด้วยราคาทนุ สว่นอาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ เลือกท่ีจะแสดงมลูค่าท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
โรงงานด้วยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึง่ก าหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ท่ีมีอยู่จริง ณ 
วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายุติธรรมนัน้และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์   
(ถ้าม)ี 

การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เพ่ือให้มัน่ใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีได้รับการประเมินไม่
แตกตา่งอย่างเป็นสาระส าคญัจากมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

มลูคา่ของสินทรัพย์สว่นท่ีตีเพ่ิมขึน้จะบนัทกึบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร” แสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้น ยกเว้นกรณีท่ีเคยประเมินมลูค่าของสินทรัพย์ลดลง
และรับรู้ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว จะบันทึกเฉพาะส่วนท่ีตีมูลค่าเพ่ิมในครัง้หลงัเกินกว่าส่วนท่ีเคยบันทึก
มูลค่าลดลงของสินทรัพย์รายการเดียวกัน ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับมลูคา่ท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ท่ีเคยบนัทึกไว้ครัง้
ก่อนในองค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้นของสินทรัพย์รายการเดียวกนันัน้    

สว่นเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถกูตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานของสินทรัพย์โดยบนัทึกมลูค่าท่ีลดลง
ไปยงับญัชี “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร” ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี ้

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

บริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตัง้จนกว่าสินทรัพย์นัน้จะพร้อมใช้
งาน 
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตัดจ าหน่ายบันทึกเป็น

คา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดงันี  ้

 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 ปี 
  ใบรับรองคณุภาพ 25 ปี 

 ไมม่ีการตดัจ าหน่ายของซอฟท์แวร์ระหวา่งติดตัง้ 

5.10 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 
 คา่ใช้จ่ายวตัถดุิบรอตดับญัชี จะทยอยรับรู้เป็นต้นทนุของสินค้าเม่ือมีการสง่มอบ 

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบญัชีของบริษัทฯ ได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่ มีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อย
คา่หรือไม ่ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูคา่สินทรัพย์ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่เม่ือมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
เงินสดสงูกวา่มลูคา่ท่ีจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่จะบนัทกึในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

มลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึงราคาขายสทุธิของสินทรัพย์ หรือมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงู
กว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านงึถงึภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมลูคา่ท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลา
และความเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจาก
สินทรัพย์อื่น จะพิจารณามลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนให้สอดคล้องกบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์นัน้มีความ
เก่ียวข้องด้วย 
การกลับรายการด้อยค่า 

บริษัทฯ จะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมลูค่าท่ีคาด
วา่จะได้รับคืน  

บริษัทฯ จะโอนปรับกลบัรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพ่ิมขึน้ได้ไม่เกินกว่า
มลูค่าตามบัญชีภายหลงัหกัค่าเสื่อมราคาเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน  รายการกลบั
รายการขาดทนุจากการด้อยคา่จะบนัทกึเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

5.12 รายการบัญชีในสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ แปลงคา่รายการบญัชีในสกลุเงินตราตา่งประเทศท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ และแสดงคา่สินทรัพย์และหนีส้ินในสกลุเงินตราตา่งประเทศ ซึง่คงเหลือ ณ วนัตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า
เป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันัน้ บริษัทฯ รับรู้ก าไรหรือขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้ท่ีเกิดจากการช าระเงินและการแปลงคา่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
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5.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังาน 
โครงการสมทบเงนิ 

บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ จ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษัทฯ มีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการเงิน
บ าเหน็จหลงัออกจากงาน ซึง่บริษัทฯ ถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษัทฯ ค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
จะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทนุ 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนักงานเป็นครัง้แรก บริษัทฯ เลือกวิธีการปรับปรุง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่วกบัก าไรสะสม (หมายเหต ุ3.2.3) 
 
5.14 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

บริษัทฯ มิได้ตัง้คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปีเน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ 

 

5.15 ประมาณการหนีส้ิน 

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต  ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สญูเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่าง
น่าเช่ือถือ หากคาดวา่จะได้รับคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหนีส้ินทัง้หมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ 
จะรับรู้รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกตา่งหาก แตต้่องไมเ่กินจ านวนประมาณการหนีส้ินท่ีเก่ียวข้อง  

การแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัประมาณการหนีส้ินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมลูค่าสทุธิจากจ านวนรายจ่ายท่ี
จะได้รับคืนท่ีรับรู้ไว้ 
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5.16 ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานซึ่งค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามญัท่ีถือโดย
บคุคลภายนอกท่ีออกอยู่ในระหวา่งปี  

ก าไรตอ่หุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรสทุธิส าหรับปีด้วยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งปีกบัจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้สิน้ให้เป็นหุ้น
สามญั 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการในเร่ือง
ท่ีมีความไมแ่น่นอน การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ่
ข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ การ ใช้ดลุย
พินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัได้แก่ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีเ้กิดจากการพิจารณามลูคา่ของลกูหนีจ้ากความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีอาจเกิดขึน้ ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์อายุลูกหนี ้
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการ
และข้อสมมติฐานท่ีแตกตา่งกนัอาจมีผลตอ่จ านวนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ดงันัน้ การปรับปรุงค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอาจมี
ขึน้ได้ในอนาคต 
ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 
บริษัทฯ ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างของแตล่ะโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวนและ
มลูคา่วสัดกุ่อสร้างท่ีต้องใช้ในโครงการดงักลา่ว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบ
กบัการพิจารณาถงึแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวสัดกุ่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทฯ จะท าการทบทวน
ประมาณการต้นทนุอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่าง
เป็นสาระส าคญั  

อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
 ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายกุารใช้งานส าหรับอาคารและอปุกรณ์ของบริษัทฯ โดยจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่อ

อายกุารใช้งานมีความแตกตา่งไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม่ได้
ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 2554 2553 
เงินสดในมือ 250,000 299,660 
เงินฝากระหวา่งทาง - 504,075 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 953,343 263,727 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 127,282,588 8,865,966 
รวม 128,485,931 9,933,428 
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8. ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

 2554 2553 

ลกูหนีก้ารค้า 288,497,183 155,773,366 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (17,433,872) (17,266,247) 

สุทธิ 271,063,311 138,507,119 
 
 

 2554 2553 
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 10,075,277 127,236,246 
ครบก าหนดช าระ   

- ไมเ่กิน 3 เดือน 217,254,767 4,422,884 
- มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 33,225,870 189,148 
- มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 3,253,638 1,546,370 
- มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 24,687,631 22,378,718 

รวม 288,497,183 155,773,366 

ในระหว่างเดือนสิงหาคม และธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งในนามบริษัทค้าร่วม ได้ลงนาม
สัญญาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 2 สัญญาท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยมีรายละเอียดดงันี:้- 

หน่วย : ล้านบาท 

สญัญา 
จ านวน 

MW 
มลูคา่
สญัญา  

วนัเร่ิมต้น
สญัญา 

ก าหนดสง่
มอบ 

สว่นแบง่
รายได้ของ
บริษัทฯ 
ประมาณ 

36% 

ลกูหนีค้งค้าง ณ 
31 ธนัวาคม 

เงินประกนัผลงาน 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2554 2553 2554 2553 

1 34.5 2,843 
สงิหาคม 

2553 
พฤศจิกายน 

2554 1,017  184  122   42    4 

2 9.43  767 
ธนัวาคม 

2553 
พฤศจิกายน 

2554 273   34    1   12 - 

  3,610   1,290  218  123   54    4 

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้จากทัง้สองสญัญาดงักล่าวแล้วจ านวนประมาณ 
1,104 ล้านบาทและ 131 ล้านบาทตามล าดบั ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตามวิธีอตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จ  
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ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาก่อสร้างงานสว่นเพ่ิมเติมของสญัญาท่ี 1 และ 2 มลูคา่สญัญา 21.35 ล้านบาท 
ซึง่บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้ของสว่นงานนีแ้ล้วจ านวน 20.27 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ี
ท าเสร็จ 
ในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทในตา่งประเทศในนามบริษัทค้าร่วม ได้สง่มอบโรงไฟฟ้าฯของสญัญาท่ี 2 
แล้ว ส่วนสญัญาท่ี 1 มีก าหนดส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน 2554 แต่ได้เกิดเหตุการณ์อทุกภยัในระหว่างเดือนตลุาคมถึง
ธนัวาคม 2554 อทุกภยัครัง้นีส้ร้างความเสียหายให้กบัโรงไฟฟ้าทัง้สองแห่ง อย่างไรก็ดี ตามสญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ได้มี
การระบใุห้กิจการค้าร่วมสามารถขยายระยะเวลาสง่มอบโรงไฟฟ้าฯท่ี 2 ได้ หากมีเหตสุดุวิสยัอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ  
บริษัทฯ มิได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากยอดลกูหนีแ้ละเงินประกนัผลงานของทัง้สองสญัญาข้างต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2554 มูลค่ารวมประมาณ 272 ล้านบาท เน่ืองจากความเสียหายจากน า้เหตุการณ์น า้ท่วมได้รับการชดเชยเต็มจ านวน 
(หมายเหต ุ4) นอกจากนี ้กิจการค้าร่วมและบริษัทคู่สญัญาอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงเง่ือนไขการช าระเงิน  (หมายเหต ุ
35.3) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการรับช าระเงินค่างานเฉพาะส่วนงานของบ ริษัทฯ จ านวน 
1,028.22 ล้านบาท และ 773.31 ล้านบาท ตามล าดบั ให้แก่ธนาคารในประเทศหลายแห่งตามเง่ือนไขการขอวงเงินสินเช่ือ
กบัธนาคารดงักลา่ว (หมายเหตขุ้อ 16)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการรับช าระเงินค่างานของสญัญาท่ี 1 จ านวน 243.8 ล้านบาท 
ให้แก่บริษัทในต่างประเทศท่ีท าสญัญากับบริษัทฯ ในนามกิจการค้าร่วม เพ่ือใช้ในการค า้ประกันการเปิดวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดิตส าหรับการสัง่ซือ้อปุกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ 
บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับลูกหนีก้รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ท่ีเกิน
ก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน จ านวน 5.99 ล้านบาท  เน่ืองจากผู้ บริหารของบริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถได้รับ
ช าระหนีด้งักลา่วได้เตม็จ านวน ซึง่เดิมมีปัญหาเร่ืองสถานท่ีติดตัง้ในประเทศพม่า อย่างไรก็ตามเมื่อวนัท่ี 8 มิถุนายน 2553 
ทางกรมพฒันาฯ ได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าสินค้าไปติดตัง้ยงัท่ีใหม่แล้ว ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ 
อยู่ในระหวา่งการเจรจาเร่ืองสถานท่ีท่ีจะน าสินค้าดงักลา่วไปติดตัง้ใหมใ่ห้แล้วเสร็จ 

 

9. ลูกหนีท้ี่ยังไม่ถงึก าหนดและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

 2554 2553 

มลูคา่ตามสญัญาก่อสร้างระยะยาวรวมท่ีบริษัทฯ มีสิทธิได้รับ  1,328,002,404 1,331,334,416 

เงินประกนัผลงานตามสญัญา 53,398,564 4,563,181 

ลูกหนีท้ี่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ   
การรับรู้รายได้ตามอตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จ 5,766,400 20,306,566 
หกั มลูคา่งานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (1,899,240) (6,014,853) 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ 3,867,160 14,291,713 
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รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 
มลูคา่งานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ 1,299,914,613 213,309,988 
หกั การรับรู้รายได้ตามอตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จ (1,255,485,409) (131,193,096) 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 44,429,204 82,116,892 

 

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 2554 2553 

สินค้าส าเร็จรูป 55,331,981 33,689,482 
วตัถดุิบ 53,244,460 55,177,368 
งานระหวา่งท า 2,093,943 1,363,916 
อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง 919,515 1,255,950 

สินค้าระหวา่งทาง 93,633 217,256,135 

 111,683,532 308,742,851 

หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่และเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ (1,296,124) (4,012,023) 

สุทธิ 110,387,408 304,730,828 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 2554 2553 

เงินจ่ายลว่งหน้า 5,044,415 7,815,506 
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 699,222 297,192 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 10,556,524 4,402,403 

อื่น ๆ 15,413,250 17,399,545 

รวม 31,713,411 29,914,646 

12. เงนิฝากประจ าสถาบันการเงนิที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้เป็นเงินฝากประจ าสถาบนัการเงินประเภท 3 เดือน และเงินฝากสะสมทรัพย์ 
ซึง่บริษัทฯ ได้วางเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัต่อธนาคารเพ่ือออกหนงัสือค า้ประกนัให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และส าหรับวงเงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีกบัธนาคาร (หมายเหต ุ16, 31.1 และ 31.2) 
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13.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

 
ที่ดินและสว่น
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและ
สว่นปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์

โรงงาน 

เคร่ืองตกแตง่ 
ติดตัง้และ
อปุกรณ์

ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตัง้ รวม 

ราคาทุน        

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

ซือ้เพ่ิม / รับโอน - 18,500 632,720 1,290,851 5,860 - 1,947,931 

จ าหน่าย / โอนออก - - - - - (37,074) (37,074) 

31 ธันวาคม 2554 48,741,254 43,598,330 52,979,778 35,942,739 23,213,722 149,218,721 353,694,544 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

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

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี 1,922,288 2,253,642 267,980 4,628,384 1,950,963 - 11,023,257 

คา่เสื่อมราคาสะสมลดลงลดลง - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2554 12,318,233 15,883,463 51,869,164 25,576,441 19,060,375 - 124,707,676 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์:       

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

เพ่ิมขึน้ - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2554 - 8,005,440 31,801,442 - - - 39,806,882 

ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์:      

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

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

31 ธันวาคม 2554 - 964,328 4,460,238 - - - 5,424,566 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        

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

เพ่ิมขึน้ - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2554 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2554 25,898,835 33,695,420 28,451,818 10,366,298 4,153,347 149,218,721 251,784,439 

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

 2554 2553 
ต้นทนุการผลิตและต้นทนุขาย 362,240 361,108 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 9,638,614 9,718,534 
คา่ใช้จ่ายในการผลิตไมเ่ตม็ก าลงัการผลิตปกติ 1,022,403 673,620 

รวม 11,023,257 10,753,262 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ท่ีคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จ านวน 
85.14 ล้านบาท และ 80.48 ล้านบาท ตามล าดบั 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จ านวน 26.61 ล้านบาท และ 27.71 ล้าน
บาท ตามล าดบั ได้จดจ านอง ไว้เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัส าหรับสญัญาสินเช่ือท่ีท ากบัธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง (หมาย
เหต ุ16 และ 32.3) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสญัญาซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์กบับริษัทในตา่งประเทศแห่งหนึ่ง (หมาย
เหต ุ32.5) และได้จ่ายเงินลว่งหน้าบางสว่นส าหรับค่าซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ดงักล่าวแล้วเป็นจ านวน 263.10 ล้านบาท 
(5.6 ล้านยโูร) ซึง่แสดงไว้ในบญัชีเงินจ่ายลว่งหน้าคา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสญัญาการก่อสร้างโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์และติดตัง้ระบบกบักิจการค้า
ร่วมในประเทศแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 32.6) และได้จ่ายเงินบางส่วนส าหรับค่าก่อสร้างและติดตัง้ระบบดังกล่าวแล้วเป็น
จ านวน 129.93 ล้านบาท  

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

 

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

 
ใบรับรอง
คณุภาพ 

 
ซอฟท์แวร์

ระหวา่งติดตัง้ 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 88 2,032,011 669,000 2,701,099 
ซือ้เพ่ิม 271,400 - 1,874,000 2,145,400 

ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (17,217) (90,207) - (107,424) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 254,271 1,941,804 2,543,000 4,739,075 

 คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี แสดงรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 2554 2553 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่วตัถดุิบ (2.16 ล้านยโูร) (หมายเหต ุ32.4) 103,016,826 103,452,000 
คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี (0.34 ล้านยโูร) (หมายเหต ุ32.4) 16,909,697 16,983,000 

อื่นๆ 4,589,984 3,655,268 

รวม 124,516,507 124,090,268 

16. เงนิเบกิเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

 

อตัราดอกเบีย้
ร้อยละตอ่ปี 2554 

อตัราดอกเบีย้
ร้อยละตอ่ปี 2553 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 5.87 – 6.875 19,696,697 5.88 - 6.40 58,427,977 

ทรัสต์รีซีทและตัว๋สญัญาใช้เงิน 1.50 – 7.00 72,060,704 2.47 - 7.00 10,694,111 

รวม  91,757,401  69,122,088 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเช่ืออื่นกับธนาคารในประเทศหลายแห่งจ านวน 
3,126 ล้านบาท และ 3,035 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ค า้ประกนัโดย การโอนสิทธิการรับเงินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ (หมายเหต ุ
8) เงินฝากประจ า (หมายเหต ุ12) และการจดจ านองท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างอาคารโรงงานพร้อมเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ (หมายเหต ุ
13) และค า้ประกนัโดยพนัธบตัรรัฐบาลของกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ เป็นการสว่นตวั 

17. หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 
 2554 2553 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 3,165,386 5,055,612 
เจ้าหนีค้า่ก่อสร้าง 5,937,004 5,937,004 
เงินมดัจ า 3,441,976 4,073,729 
ภาษีขายรอน าสง่ 17,222,236 9,064,850 
อื่นๆ 6,003,993 2,355,184 

รวม 35,770,595 26,486,379 

 

18. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีสญัญาเช่าซือ้ยานพาหนะกบับริษัทลิสซิ่งในประเทศหลายแห่งเป็นระยะเวลา 
6 เดือน ถงึ 47 เดือน โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต ่าในอนาคตดงันี ้

 2554 2553 
ไมเ่กิน 1 ปี  1,352,253 1,656,368 
1 - 4 ปี 2,734,930 4,087,183 
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รวมคา่เช่าขัน้ต ่า 4,087,183 5,743,551 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัชี (416,569) (704,018) 
มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่าซือ้ขัน้ต ่า 3,670,614 5,039,533 
หกั สว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี – สทุธิ (1,159,401) (1,368,919) 

สุทธิ 2,511,213 3,670,614 

19. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
ออกใหมใ่ห้กบัผู้ลงทนุตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในมลูคา่ไมเ่กิน 20 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพ่ือใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  

รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดงันี ้:- 

ข้อก าหนดของหุ้นกู้  รายละเอียด 

ประเภทหุ้นกู้  - หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุช่ือผู้ ถือ หรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ได้ และในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะออกและเสนอขายใน
คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ 

มลูคา่ - ไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 480 ล้านบาทท่ีอัตราแลกเปลี่ยน 24 
บาทตอ่ 1 เหรียญสิงคโปร์) หรือในเงินสกลุอื่นใดในจ านวนเทียบเท่า 

อายุ  - 3 ปี  
ดอกเบีย้ - ร้อยละ 2 ตอ่ปี  
ระยะเวลาการใช้สิทธิ  - สามารถใช้สิทธิได้ทกุวนัท าการ นบัจากวนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
จ านวนหุ้นสามญัท่ีส ารองไว้เพ่ือ
การแปลงสภาพ             

- ไมเ่กิน 150 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท 

 ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพให้กบับริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นกู้มีการใช้
สิทธิแปลงสภาพหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ครัง้ท่ี 

วนัท่ีออก
และเสนอ
ขายหุ้นกู้
แปลง
สภาพ มลูคา่ 

เงินสดรับจาก
การออกเสนอ
ขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

(ก) 

วนัท่ีมีการใช้
สทิธิแปลง
สภาพ 

หุ้นกู้แปลง
สภาพท่ีใช้
สทิธิ 
(ข) 

ราคาแปลง
สภาพ(หน่วย: 

บาท) 

หุ้นสามญั 
(มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 
บาท) 

สว่นเกิน
มลูคา่หุ้น
สามญั 

หุ้นกู้แปลง
สภาพ

คงเหลือ ณ 
31/12/54 
(ก) - (ข) 

1 18/5/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์
หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,055,900 19/5/54 10,800,000 2.4192(1) 4,464,285 6,335,715 1,255,900 

2 
 

24/5/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์
หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,062,950 24/5/54 12,000,000 2.4288(1) 4,940,711 7,059,289 62,950 

3 24/5/54 2,000,000 เหรียญสงิคโปร์
หรือเทียบเทา่ 48 ล้านบาท 48,251,800 24/5/54 48,000,000 2.9200(2) 16,438,356 31,561,644 251,800 

4 12/7/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์
หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 13/7/54 12,000,000 2.7680(2) 4,335,260 7,664,740 - 

5 21/7/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์
หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 22/7/54 12,000,000 2.7680(2) 4,335,260 7,664,740 - 

6 2/8/54 1,000,000 เหรียญสงิคโปร์ 
หรือเทียบเทา่ 24 ล้านบาท 24,000,000 3/8/54 12,000,000 2.7680(2) 4,335,260 7,664,740 

 
- 

    23/8/54 12,000,000 2.6320(2) 4,559,270 7,440,730 - 
7 30/8/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์

หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 11/10/54 2,400,000 1.7320(2) 1,385,681 1,014,319 - 
    16/11/54 9,600,000 1.7320(2) 5,542,725 4,057,275 - 
8 14/9/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์

หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 15/11/54 7,200,000 1.7320(2) 4,157,043 3,042,957 
 

- 
    21/11/54 4,800,000 1.7320(2) 2,771,362 2,028,638 - 
9 24/11/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์

หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 25/11/54 12,000,000 1.7320(2) 6,928,406 5,071,594 - 
10 29/11/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์

หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 30/11/54 12,000,000 1.7320(2) 6,928,406 5,071,594 - 
11 2/12/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์

หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 6/12/54 12,000,000 1.7320(2) 6,928,406 5,071,594 - 
12 8/12/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์

หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 8/12/54 12,000,000 1.7520(2) 6,849,315 5,150,685 - 
13 14/12/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์

หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 14/12/54 12,000,000 1.8000(2) 6,666,666 5,333,334 - 
14 19/12/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์

หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000 28/12/54 12,000,000 1.8000(2) 6,666,666 5,333,334 - 
15 29/12/54 500,000 เหรียญสงิคโปร์

หรือเทียบเทา่ 12 ล้านบาท 12,000,000  -  - - 12,000,000 
 รวม  228,370,650  214,800,000  98,233,078 116,566,922 13,570,650 

(1) ใช้ราคาแปลงสภาพแบบลอยตวั (Floating Conversion Price) โดยคิดจากราคาถวัเฉลี่ยร้อยละ 80 ของราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อ
หุ้นท่ีค านวณ ณ 5 วนัท าการติดต่อกนั ในระหว่างช่วงระยะเวลา 30 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภาพ 

(2) ใช้ราคาแปลงสภาพลอยตวั (Floating Conversion Price) โดยคิดจากราคาถวัเฉลี่ยร้อยละ 100 ของราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นท่ี
ค านวณ ณ 5 วนัท าการติดต่อกนั ในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภาพ 
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20.  ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงาน 

 บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่รอบปีบัญชี 1 
มกราคม 2554 ผลกระทบตอ่งบการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 3.2.4 

 การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ส าหรับปี 2554 มีดงันี ้:- 

 2554 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน ณ 31 ธนัวาคม 2553 - 

ปรับปรุงประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหต ุ3.2.4) 2,382,695 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน ณ 1 มกราคม 2554 2,382,695 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 829,497 
ต้นทนุทางการเงิน 107,221 

ขาดทนุจากสมมตุิฐานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,139,387 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปีเพ่ิมขึน้ 2,076,105 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2554 4,458,800 

21. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิให้บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 150 
ล้านบาท (150 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 
บาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 450 ล้านบาท (450 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 150 
ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเป็นการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ (หมายเหตุข้อ 19) 
และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2554 
ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ได้มีการรับช าระเงินจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพและการใช้สิทธ์ิแปลงสภาพสรุปได้
ดงันี ้:- 

 2554 2553 
เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ 228,370,650 - 
ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นทนุ 214,800,000 - 
มลูคา่หุ้นสามญัเพิ่มขึน้ 98,223,078 - 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพิ่มขึน้ (หมายเหต ุ22) 116,566,922 - 

 
22. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทฯ เสนอขายหุ้ นสูงกว่ามูลค่าหุ้ นท่ีจด
ทะเบียนไว้ บริษัทฯ ต้องบนัทกึ “สว่นเกินมลูคา่หุ้น” เป็นทนุส ารอง บญัชีทนุส ารองนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของสว่นเกินมลูคา่หุ้นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงันี ้
 

 407,250,000 
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สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 

บวก ส่วนเกินทนุจากการแปลงสภาพจากหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญั (หมายเหต ุ19, 21)  116,566,922 
หกั คา่ใช้จา่ยในการออกหลกัทรัพย์ (18,199,597) 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 505,617,325 

23. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯจะต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ส ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี ้
จะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองนีจ้ะน าไปจดัสรรเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 27,192 บาท (31 
ธนัวาคม 2553: ไมม่ี)  

 

24. ก าไรต่อหุ้น 

24.1 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้น
สามญัของบริษัทฯ และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักแสดงการ
ค านวณดงันี ้

 2554 2553 

ก าไรท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ (ขัน้พืน้ฐาน) 29,286,657 (40,570,983) 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัต้นปี 300,000,000 300,000,000 

ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

27,700,255 - 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (ขัน้พืน้ฐาน) 327,700,255 300,000,000 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)    0.09 (0.14) 

 
24.2  ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้น
สามญัของบริษัทและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละปี โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักหลงัจากท่ีได้
ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลดดงันี ้

 2554 2553 
ก าไรท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ (ขัน้พืน้ฐาน) 29,286,657 (40,570,983) 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (ขัน้พืน้ฐาน) 327,700,255 300,000,000 

ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกหากมกีารใช้สทิธิหุ้นกู้แปลงสภาพ 582,136 - 
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จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (ปรับลด) 328,282,391 300,000,000 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)    0.09 (0.14) 

25.  การรับคืนสินค้าระหว่างปี 

ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้าจากรายการขายท่ีบริษัทฯ บันทึกไว้ในปีก่อนจากลกูหนีร้ายหนึ่งซึ่งเดิมบริษัทฯ 
ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เต็มจ านวนแล้วโดยมีมลูค่าราคาทุน 22.85 ล้านบาท  (ปี 2554: ไม่มี) และบริษัทฯ ได้โอน
กลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับมลูค่าหนีด้งักล่าวส าหรับส่วนท่ีรับคืนแล้ว เน่ืองจากลกูหนีด้งักล่าวไม่สามารถช าระหนี ้
ให้กับบริษัทฯ ได้ตามก าหนดเวลา อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2553 จนถึงวนัท่ีในรายงาน บริษัทฯ ได้ทยอยน าสินค้าท่ี
ได้รับคืนซึง่อยู่ในสภาพดีไปติดตัง้ให้กบัลกูค้ารายใหมแ่ล้วโดยมีมลูคา่ตามราคาทนุประมาณ 22.19 ล้านบาท  

26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนักงานของบริษัทฯ บนพืน้ฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทนุ โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมและบริษัทฯจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพนีไ้ด้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพกับกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้ จัดการ
กองทนุท่ีได้รับอนญุาต 

ในระหวา่งปี 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทนุจ านวน 0.60 ล้านบาท และ 0.48 ล้านบาทตามล าดบั และ
บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 

27. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจด้านผลิตและจ าหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ทุก
ประเภทท่ีจะต้องน ามาประกอบในการออกแบบการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศ
ไทย ดงันัน้รายได้ ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรัพย์ทัง้หมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วน
งานทางภมูิศาสตร์ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

28. สิทธิและหน้าที่ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุอนมุตัิให้บริษัทฯได้รับสทิธิประโยชน์หลายประการในฐานะได้รับการสง่เสริมการลงทนุตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 ส าหรับการประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 
1610(2)/2546 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2546 และการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 2181(9)/2548 ลงวนัท่ี 
23 ธนัวาคม 2548 ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

สิทธิประโยชน์ บัตรส่งเสริมเลขที่ 
 1610(2)/2546 2181(9)/2548 

1. วนัท่ีออกบตัร 6 พฤศจิกายน 2546 23 ธนัวาคม 2548 
2. การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร ไ ด้ รับยกเ ว้นอากรขา เ ข้าส าหรับ

เคร่ืองจักรที่น าเข้ามาใช้เก่ียวกับการ
ผลติตามที่คณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทนุอนมุตัิ  

ได้ รับยกเ ว้นอากรขาเ ข้าส าหรับ
เคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาใช้เก่ียวกบัการ
ผลิตตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุอนมุตัิ  

3. การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 5 ปีนบัแตว่นัน าเข้าครัง้แรก 5 ปีนบัแตว่นัน าเข้าครัง้แรก 
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และวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
สง่ออก 

4. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ได้รับยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสทุธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการ
สง่เสริมไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ 
ซึง่ไมร่วมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียนเป็น
ระยะเวลา8 ปี นับตัง้แต่วันที่เร่ิมมี
รายได้จากการประกอบกิจการ (วันที่ 
27 มกราคม 2547) ซึ่งจะสิน้สดุในวนัที่ 
26 มกราคม 2555 

ได้รับยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสทุธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่
วันที่ เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ (บริษัทฯยงัไม่มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการตามบัตรส่งเสริม
ดงักลา่ว) 

เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2548 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เพ่ิมก าลงัการผลิตแผง
เซลล์แสงอาทิตย์จากเดิมปีละประมาณ 40,000 แผง เป็นปีละประมาณ 195,000 แผง ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 
1610(2)/2546 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2546 ทัง้นี ้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2547  

ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 บริษัทฯ ได้รับอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เพ่ิมก าลงัการผลิต
แผงเซลล์อาทิตย์เป็นปีละ 269,568 แผง และได้รับอนุมตัิให้แก้ไขมลูค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเว้นจากเดิมไม่เกิน 
61,000,000 บาท เป็นไมเ่กิน 116,456,512 บาท ทัง้นีม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 ธนัวาคม 2548 เป็นต้นไป 

ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ใน
บตัรสง่เสริมการลงทนุ 
การปันรายได้ ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุและกิจกรรมท่ีไมไ่ด้รับสง่เสริมการลงทนุใช้
หลกัเกณฑ์ดงันี ้
ก. รายได้จากการขาย ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลิตทางตรงแสดงเป็นสว่นของกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกนัตามจ านวนท่ี
เกิดขึน้จริง 
ข. ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายทางอ้อมปันสว่นตามสดัสว่นรายได้ของแตล่ะธุรกิจ 

29. การรายงานรายได้ส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 สว่นท่ีได้รับ  สว่นท่ีไมไ่ด้รับ  รวม 
 การสง่เสริม  การสง่เสริม   
รายได้      
รายได้จากการขายในประเทศ 56,437,322  1,202,790,148  1,259,227,470 
รายได้จากการขายตา่งประเทศ 4,165,241  3,306,932  7,472,173 

รวม 60,602,563  1,206,097,080  1,266,699,643 
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 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 สว่นท่ีได้รับ  สว่นท่ีไมไ่ด้รับ  รวม 
 การสง่เสริม  การสง่เสริม   
รายได้      
รายได้จากการขายในประเทศ 18,716,485  197,175,044  215,891,529 
รายได้จากการขายตา่งประเทศ 4,184,434  639,555  4,823,989 

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

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 2554 2553 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 19,364,842 13,457,948 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 28,645,372 19,722,225 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 11,130,681 10,937,946 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 38,982,234 31,869,681 
การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 22,372,526 2,854,784 

 
31. รายการกับบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีท่ีเกิดขึน้กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน 
ดงันัน้งบการเงินนีจ้ึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานท่ีได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ  กับบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายละเอียดดงันี ้

 
  ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประเภทกิจการ 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
บริษัท แฟ๊ค เร้นท์ จ ากดั ให้เชา่โกดงัสนิค้า และ

อาคารโรงงาน 
มีคูส่มรสของกรรมการ
ร่วมกนั 

มีคูส่มรสของกรรมการ
ร่วมกนั 

นายอคัรเดช  โรจน์เมธา - ผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
บริษัทฯ 

ผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
บริษัทฯ 

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง - กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนัดงันี ้

ค่าบริการและค่าเช่า 

ราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับค่าบริการและค่าเช่าท่ีมีกับ
กิจการอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 
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31.1 ยอดคงเหลือกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 

 2554 2553 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั   
นายอคัรเดช  โรจน์เมธา - 4,500,000 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็นการกู้ ยืมในรูปตัว๋สญัญาใช้เงินชนิด
จ่ายคืนเม่ือทวงถามโดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ ซึง่มีการเคลื่อนไหวในระหวา่งปีดงันี ้

 2554 2553 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,500,000 3,000,000 
กู้ เพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี 8,820,000 16,100,000 
จ่ายคืนในระหวา่งปี (13,320,000) (14,600,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  - 4,500,000 

31.2 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 

 2554 2553 
คา่เช่าโกดงัเก็บสินค้า   
บริษัท แฟ๊ค เร้นท์ จ ากดั 556,920 556,920 

รวม 556,920 556,920 
 
32. ภาระผูกพัน หนังสือค า้ประกันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ 
 

32.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีหนงัสือค า้ประกนัท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกให้เพ่ือค า้
ประกนัผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯแก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเงินรวมประมาณ 146.82 ล้านบาท และ 247.19 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

32.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ได้ใช้กบัธนาคารในประเทศบางแห่ง
ประกอบด้วย 

  (หน่วย : หน่วย) 
สกลุเงิน 2554 2553 
- ดอลลาร์สหรัฐ - - 
- ยโูร - 1,297,418 
- บาท - 19,902,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หนังสือค า้ประกันและเลตเตอร์ออฟเครดิต  ค า้ประกันโดยเงินฝากประจ า  
(หมายเหต ุ12) 

32.3  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งวงเงิน 
500 ล้านบาท เพ่ือการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เงินกู้ ยืมดงักล่าวค า้ประกัน
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โดยการจดจ านองท่ีดินบางส่วน พร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีจะมีขึน้ในอนาคตและการจ าน าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ 
(หมายเหต ุ13) และบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ในสญัญา เช่น บริษัทฯ ต้องด ารงยอดคงเหลือเงินฝาก
ประจ า ด ารงอตัราสว่นทางการเงินตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา เป็นต้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้เบิกใช้เงินกู้ดงักลา่ว  

32.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสัญญา Long term wafer supply 2 ฉบับ กับบริษัทใน
ต่างประเทศแห่งหนึ่ง ตามสญัญาบริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าจ านวน 12.0 ล้านยูโร ท่ีไม่สามารถเรียกคืน และไม่
สามารถยกเลิกได้ โดยต้องจ่ายเป็นงวด ๆ ภายใน หรือก่อนเดือนตลุาคมในระหวา่งปี 2549 ถงึ 2552 

รายละเอียดของสญัญาและการจ่ายเงินลว่งหน้ามีดงันี ้:- 

 
หน่วย : ล้านยโูร 

สญัญาท่ี ลงวนัท่ี จ านวน wafer ระยะเวลาสง่มอบ 

เงิน
ลว่งหน้าท่ี
ต้องจ่าย จ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 28/8/2549 19,920,000 1/1/52 - 31/12/61 7.5 1.50(1) 6.00 

2 9/5/2550 23,868,000 1/1/53 - 31/12/60 4.5 
 0.

66(1) 3.84 

    12.0 2.16 9.84 

(1) ในปี 2549 บริษัทฯ ช าระเงินล่วงหน้าได้เพียงบางส่วนจ านวน 1.50 ล้านยูโร และไม่สามารถช าระเงินค่างวดท่ีครบ
ก าหนดช าระได้ ตอ่มาวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 บริษัทคูส่ญัญาได้มีการเจรจากบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินจ านวน 
1.0 ล้านยูโร โดยส่วนแรกจ านวน 0.66 ล้านยูโร (32.967 ล้านบาท) เป็นการจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าส าหรับสญัญาฉบบัท่ี
สอง และส่วนท่ีสองจ านวน 0.34 ล้านยูโร (16.983 ล้านบาท) เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายเงินล่วงหน้าล่าช้าและเพ่ือ
เป็นการรักษาสถานภาพของสญัญา Long term wafer supply ทัง้ 2 ฉบบั นอกเหนือจากนัน้บริษัทฯ จะได้รับการจดัสรร 
wafer เพ่ิมเติมอีกจ านวน 346,500 แผ่น ในราคาต ่ากวา่ราคาตลาด 

 บริษัทฯ บันทึกค่าจ่ายเงินล่วงหน้าล่าช้า 0.34 ล้านยูโร (16.983 ล้านบาท) เป็นค่าใช้จ่ายรอตดับญัชีและแสดงในงบดุล 
(หมายเหตขุ้อ 15) และจะตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือได้รับการสง่มอบ Wafer ตามสญัญา  

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 บริษัทฯ และคู่สญัญาได้มีการตกลงแก้ไขการจ่ายเงินล่วงหน้าค้างช าระ 9.84 ล้านยูโร เป็นงวด
ดงันี ้:- 

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

รวม  9.84 
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บริษัทฯ ยงัมิได้จ่ายเงินเมื่อถึงก าหนดช าระตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา และต่อมาเมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 บริษัทฯ และ
คู่สญัญาได้แก้ไขสญัญาการจ่ายช าระเงินล่วงหน้า โดยไม่มีการคิดดอกเบีย้ย้อนหลงั และคงไว้ซึ่งเง่ือนไขอื่นตามสญัญา
เดิม โดยมีก าหนดการช าระเงินดงันี ้:- 

ก าหนดช าระ  ล้านยโูร 
30/6/54  0.984 
31/12/54  0.984 
30/6/55  0.984 
31/12/55  0.984 
30/6/56  0.984 
31/12/56  0.984 
30/6/57  0.984 
31/12/57  0.984 
30/6/58  0.984 
31/12/58  0.984 

รวม  9.840 

 
อย่างไรก็ตาม จนถึงวันท่ีในรายงาน บริษัทฯ ยังไม่ได้ช าระเงินให้แก่คู่สัญญาส าหรับงวดท่ีถึงก าหนดช าระในวันท่ี 30 
มิถนุายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และในระหว่างเดือนมีนาคม 2555 คู่สญัญามีก าหนดท่ีจะเจรจาเง่ือนไข
การช าระเงินรวมถงึราคาและปริมาณ Wafer ท่ีจะสง่มอบใหม ่โดยฝ่ายบริหารมีความมัน่ใจว่าการเจรจาครัง้นีจ้ะได้ข้อสรุป
ท่ีได้ประโยชน์ร่วมกนัทัง้บริษัทฯ และคูส่ญัญา  

ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายช าระเงินล่วงหน้าค่าวตัถุดิบดงักล่าวแล้วเป็นจ านวน 2.16 
ล้านยโูร (หมายเหต ุ15) และคงเหลือภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีต้องช าระอีก 9.84 ล้านยโูร (406.78 ล้านบาท)  

 32.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสญัญาซือ้เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์กบับริษัทในตา่งประเทศแห่งหนึง่
มูลค่า 17.9 ล้านยูโร ต่อมาเมื่อวนัท่ี 2 มิถุนายน 2552 และ 13 กรกฎาคม 2554 ทัง้สองฝ่ายได้มีการเจรจาแก้ไขมูลค่า
สญัญาเป็นจ านวนเงิน 10.9 ล้านยโูร และ 11.39 ล้านยูโรตามล าดบั โดย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนแล้วจ านวน 
5.6 ล้านยโูร (263.10 ล้านบาท) (หมายเหต ุ13) ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัตาม
สญัญาคงเหลือจ านวน 5.79 ล้านยโูร (239.36 ล้านบาท) และ 5.3 ล้านยโูร (219.42 ล้านบาท) ตามล าดบั  

 32.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสญัญาก่อสร้างกบักิจการร่วมค้าในประเทศแห่งหนึ่ง เพ่ือท าการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จ านวนเงิน 144.72 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าก่อสร้าง และ
คา่ติดตัง้ระบบดงักลา่วแล้วเป็นจ านวน 129.94 ล้านบาท (หมายเหต ุ13) บริษัทฯ ยงัมีภาระผูกพนัคงเหลืออีก 14.78 ล้าน
บาท 
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33. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

33.1 นโยบายการจดัการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษัทฯ ไม่มีการออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
เป็นตราสารอนพุนัธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า 

33.2 ความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเช่ือท่ีระมดั
มะวงัและขายสินค้าให้กบัลกูค้าท่ีได้มีการอนมุตัิวงเงินสินเช่ือแล้ววา่มีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จงึไมค่าดวา่จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนีเ้หล่านีเ้กินกว่าจ านวนท่ีได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 
มลูคา่สงูสดุของความเสี่ยงคือมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักลา่วหกัด้วยคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามท่ีแสดงไว้ในงบดลุ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของลกูหนี ้เน่ืองจากมีลกูค้าหลกัเพียงไมก่ี่รายโดยผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ขึน้อยู่กบัความสามารถในการช าระเงินของลกูหนีด้งักลา่ว 
33.3 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศต่างประเทศ ซึง่ไม่ได้รับการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย 

(หน่วย : หน่วย) 

 2554 2553 

สินทรัพย์   
ลกูหนีก้ารค้า   
ดอลลาร์สหรัฐ 30,045 48,762 
ยโูร 140,283 89,067 

หนีส้ิน   
ทรัสต์รีซีทและตัว๋สญัญาใช้เงิน   
ดอลลาร์สหรัฐ 268,744 285,243 
ยโูร 524,739 41,946 
เยน - 972,972 
เจ้าหนีก้ารค้า   
ดอลลาร์สหรัฐ 1,029,689 8,480 
ยโูร 7,875 5,402,298 
เยน 603,300 - 
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33.4 ความเสี่ยงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ซึง่มีดอกเบีย้ในอตัราลอยตวั 

33.5 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่ง 

บริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอตอ่การด าเนินงานของกิจการและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
33.6 มลูคา่ยตุิธรรมของตราสารทางการเงิน 

บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้ในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารทางการเงิน 

มลูคา่ยตุิธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผู้ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช าระหนีส้ินกนั ในขณะท่ีทัง้สองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนีส้ินทางการเงิน บริษัทฯ มีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของต้นทุนท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือช าระหนีส้ินภายใต้
เคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จงึเช่ือวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ราคาตามบญัชีของเคร่ืองมือทาง
การเงินของบริษัทฯ ไมแ่ตกตา่งไปจากราคายตุิธรรมอย่างมีสาระส าคญั 

34. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุท่ีส าคญัของบริษัทฯ คือการจดัให้มีซึง่โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม และการด ารง
ไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง 

 ตามแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเท่ากบั 0.90 : 1 และ 0.62 
: 1 ตามล าดบั   

35. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

35.1  ภายหลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับช าระเงินจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นจ านวนรวม 
84.0 ล้านบาท (ประมาณ 3.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์) และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญั
จ านวนรวม 96.0 ล้านบาท (ประมาณ 4.0 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) โดยใช้ราคาแปลงสภาพแบบลอยตวัระหว่าง 1.80 
– 1.826 บาท (โดยคิดจากราคาถวัเฉลี่ยร้อยละ 100 ของราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นท่ีค านวณ ณ 5 วนัท าการ
ติดต่อกนั ในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภาพ ) คิดเป็นมลูค่าหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้ 51.43 ล้าน
บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 51,426,645 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้ 44.57 
ล้านบาท 

 จนถึงวนัท่ีในรายงาน บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2553 เมื่อ
วนัท่ี 29 เมษายน 2554 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 312.37 ล้านบาท และมีการใช้สิทธ์ิแปลงสภาพหุ้นทัง้สิน้ 310.80 ล้านบาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้ 149.66 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นจ านวนหุ้นสามญั 149,659,723 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้รวม 161.14 ล้านบาท และยังคงมีหุ้ นกู้ แปลงสภาพคงเหลือจ านวน 1,570,650 บาท 
(ประมาณ 55,000 เหรียญสิงคโปร์) 

35.2  สืบเน่ืองจากเหตุการณ์อุทกภัยในระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ และ
บริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งในนามกิจการค้าร่วม ได้เข้าท าสญัญาต่อท้ายสญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ  9.43 MW ซึง่เป็น
งานสว่นเพ่ิมในการฟืน้ฟแูละก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯดงักลา่วใหมใ่ห้แล้วเสร็จ  

ตามสญัญาต่อท้ายข้างต้น งานส่วนเพ่ิมนีม้ีก าหนดส่งมอบภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2555 และสญัญาได้มีการก าหนด
ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนีค้งค้างและเงินประกันผลงานของบริษัทฯ คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จ านวน
ประมาณ 46 ล้านบาท ตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสญัญาตอ่ท้าย 
35.3  ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ ในนามบริษัทค้าร่วมอยู่ระหวา่งการเจรจาท าสญัญาตอ่ท้ายสญัญา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 34.5 MW ซึง่เป็นงานส่วนเพ่ิมในการฟื้นฟูการก่อสร้างใหม่ส าหรับส่วนงานของบริษัทฯ ในนาม
กิจการค้าร่วมท่ีก าลงัด าเนินการก่อสร้างอยู่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เน่ืองจากเหตกุารณ์อทุกภยัในเดือนตลุาคม 
2554 โดยเบือ้งต้นโรงไฟฟ้าฯ มีก าหนดส่งมอบภายในระยะเวลาประมาณ 7 เดือนนบัตัง้แต่วนัท่ีจะลงนามในสญัญา และ
คู่สญัญามีการตกลงท่ีจะจ่ายหนีค้งค้างและเงินประกนัผลงานของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 226 ล้าน
บาท ตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามร่างสญัญาตอ่ท้าย 

 

36. การจัดประเภทรายการใหม่ 

 รายการในงบการเงินของปี 2553 บางรายการได้จดัประเภทใหม่ให้สอดคล้องกบัรายการในงบการเงินของปี 2554 ซึง่ไม่มี
ผลกระทบตอ่ขาดทนุสทุธิ หรือสว่นของผู้ ถือหุ้นของปี 2553 ตามท่ีได้รายงานไปแล้ว ดงันี :้- 

 
ก่อนจดั 

ประเภทใหม ่ จดัประเภทใหม ่
หลงัจดั     

ประเภทใหม ่
งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 33,622,093 (3,707,447) 29,914,646 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2,032,099 669,000 2,701,099 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 121,051,821 3,038,447 124,090,268 
เจ้าหนีก้ารค้า 223,347,749 54,579,489 277,927,238 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 81,065,868 (54,579,489) 26,486,379 

37. การอนุมัตงิบการเงนิ  
งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ออกงบการเงินเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
 
 
 




