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วิสัยทศัน์ พนัธกจิ 

วิสัยทัศน์ 

 

ผูน้ ำทำงดำ้นเทคโนโลยรีะบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ในภูมิภำคอำเซียน  
 

พนัธกจิ  
ดว้ยควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรดำ้นไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยอ์ยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นแหล่ง

พลงังำนทำงเลือกท่ีส ำคญัของประเทศไทย บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) จึงไดก้ ำหนดกรอบและแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนในทุกกิจกรรมของบริษทัฯ ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

 ต่อสังคมชุมชน  จะเป็นองคก์รท่ีดีของสังคมในกำรด ำเนินกิจกำร ไม่สร้ำงมลภำวะหรือผลกระทบต่อ 

                                        ส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมในกำรพฒันำคุณภำพชีวติท่ีดีแก่สังคมชุมชน 

 ต่อผู้ถือหุ้น จะด ำเนินธุรกิจท่ีสร้ำงผลตอบแทนอยำ่งย ัง่ยนืแก่ผูถื้อหุ้น 

 ต่อลูกค้า จะสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกคำ้ โดยกำรน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีคุณภำพ 

                           ระดบัสำกล ดว้ยรำคำท่ียติุธรรม 

 ต่อคู่ค้า  จะด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรม มุ่งสร้ำงควำมสัมพนัธ์และ    

                           ควำมร่วมมือท่ีดี เพื่อพฒันำประสิทธิภำพของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

 ต่อพนักงาน จะสนบัสนุนและพฒันำพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัคุณภำพชีวติและกำร 

                                                       ท ำงำนใหเ้ป็นมืออำชีพ 

กลยทุธ์บริษทั 
 

1. แสวงหำและพฒันำเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีเหมำะสมกบักำรใช้งำนใน

ประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน 

2. สำมำรถรับประกนัผลผลิตพลงังำนไฟฟ้ำสูงสุดจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ ท่ีใช้ผลิตภณัฑ์และ

บริกำรของบริษทัฯ อยำ่งครบวงจร 

3. พฒันำบุคลำกรของบริษทัฯ โดยยกระดบัควำมเป็นมืออำชีพให้สอดคลอ้งกบักำรขยำยตวัของธุรกิจใน

อนำคต    
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ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

                                                                                             (หน่วย : ลำ้นบำท   ยกเวน้ก ำไรสุทธิต่อหุน้) 
                                                                                                                 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                (เฉล่ีย 446,602,752 หุน้)     (เฉล่ีย 327,700,255 หุน้)   (เฉล่ีย 300,000,000 หุน้) 

หมำยเหตุ :  * หน่วย บำทต่อหุน้ 

 
 
  

ผลการด าเนินงาน 2555 2554 2553 
รำยไดร้วม 1,181.01 1,268.24 222.66 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,153.94 1,266.70 220.72 
ก ำไรขั้นตน้ 243.11 94.33 2.80 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 171.32 29.29 (40.57) 
EBIT 181.02 36.73 (37.14) 
EBITDA 193.03 47.86 (26.20) 

สถานะทางการเงิน    
สินทรัพยร์วม 2,407.09 1,857.55 1,222.83 
หน้ีสินรวม 1,173.32 879.13 465.19 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 1,233.77 978.42 757.63 

อตัราส่วนทางการเงิน    
อตัรำส่วนสภำพคล่อง 1.43 1.65 1.10 
อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.95 0.90 0.61 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ 21.07 7.45 1.27 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 15.69 2.90 (16.83) 
อตัรำก ำไรสุทธิ 14.85 2.31 (18.22) 
อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 8.03 1.90 (3.84) 
อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 15.49 3.37 (5.21) 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้* 0.38 0.09 (0.14) 
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สารจากประธานกรรมการ 
สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

 

 

เรียนท่ำนผูถื้อหุน้ 
 

ปี 2555 ท่ีผำ่นมำ นบัเป็นปีท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนของบริษทัโซลำร์ตรอน จ ำกดั 
(มหำชน) ทุกคนมีควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จท่ีไดรั้บ ทั้งในส่วนของผลกำรด ำเนินงำนท่ีบรรลุเป้ำหมำยสูงสุด 
สำมำรถท ำก ำไรเพิ่มข้ึนจำกปีก่อนถึง 485% ท ำใหส้ร้ำงผลตอบแทนโดยรวมใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดสู้งมำก และ
ควำมส ำเร็จของกำรติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิตแผน่เซลลแ์สงอำทิตย ์เพื่อวำงรำกฐำนในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

แมว้ำ่สภำพเศรษฐกิจในปี 2555 ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลกจะมีควำมผนัผวนมำกส่งผลกระทบต่อเน่ือง
มำสู่อุตสำหกรรมพลงังำน บริษทัฯ ยงัคงมีผลกำรด ำเนินงำนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม สำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหผู้ถิ้อหุ้นในอตัรำ 
0.05 บำทต่อหุน้ ท ำให้รำคำหุน้ของบริษทัปรับตวัสูงข้ึนและมีสภำพคล่องในตลำดสูงมำก แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเชิงธุรกิจอนัแขง็แกร่งของบริษทั ทั้งในดำ้นของกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์
อยำ่งครบวงจร และกำรผลิตแผงเซลลแ์สงอำทิตยคุ์ณภำพสูงใหแ้ก่โครงกำรของรัฐบำลและเอกชน สอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐท่ีลดกำรพึ่งพิงพลงังำนจำกก๊ำซธรรมชำติ  

เม่ือน ำมำประสำนเขำ้กบัแนวทำงกำรบริหำรจดักำรธุรกิจในรูปแบบบูรณกำรตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบ
วำงแผนไปจนถึงกำรรับประกนัผลผลิตไฟฟ้ำ ดว้ยบุคคลำกรท่ีมีทกัษะควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ซ่ึงสะสมกนั
มำกกวำ่ 27 ปี 

 
 
 

เชิดพงษ์   สิริวชิช์ 
ประธานกรรมการบริษัท 
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สารจากประธานกรรมการ 
สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

 

 
จึงท ำให ้บริษทั โซลำร์ตรอนฯ สำมำรถยนืหยดัและ

กำ้วผำ่นสภำพเศรษฐกิจท่ีผนัผวนดว้ยผลกำรด ำเนินงำนท่ี  
โดดเด่นเป็นท่ีน่ำพึงพอใจยิง่ 

นอกจำกผลส ำเร็จทำงดำ้นผลกำรด ำเนินแลว้ บริษทัฯ 
 ไม่เคยละเลยกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและกำรพฒันำสังคม
โดยยดึหลกักำรด ำเนินงำนแบบ Inside-Out คือ เร่ิมจำกภำยใน
บริษทัไปถึงกำรช่วยเหลือตอบแทนคืนกลบัสู่สังคมดว้ย
โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดจนกำรพฒันำและยกระดบั
มำตรฐำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อดูแลและปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียอยำ่งโปร่งใสและเป็นธรรม  

บริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่ำนผูถื้อหุน้ สถำบนั
กำรเงิน พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกท่ำน 
ส ำหรับควำมร่วมมือในทุกดำ้นเสมอมำ บริษทัฯ ขอให้
ค  ำมัน่ท่ีจะยดึหลกัธรรมมำภิบำล เป็นกลำง ตรวจสอบไดใ้น
กำรด ำเนินธุรกิจและพร้อมเป็นส่วนหน่ึงในกำรสนบัสนุน 

 นโยบำยภำครัฐดำ้นกำรพฒันำอุตสำหกรรม
พลงังำนแสงอำทิตยใ์หเ้จริญกำ้วหนำ้และน ำพำบริษทัไปสู่
องคก์รแห่งควำมย ัง่ยนืต่อไป  

ปัทมา   วงษ์ถ้วยทอง 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
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สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียนท่านผู้ถือหุ้น 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีนำงรวิฐำ พงษนุ์ชิต นำยสุชำติ ไตรศิริ
เวทวฒัน ์ และนำงสำวรมยช์ลี จนัทร์ประสิทธ์ิ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีคุณสมบติัครบถว้นตำม
หลกัเกณทข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ำท่ีภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมกฎบตัรท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั 
ในรอบปีบญัชี 2555 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ำยบริหำร ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชี รวม 4 คร้ัง 
ตลอดจนมีกำรประชุมรjวมกบัผhูสอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรของบริษทัเขำ้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง ซ่ึงกรรมกำรตรวจสอบทุก
ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมครบทุกคร้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ดงักล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือใหมี้กำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีเห็นสมควรเป็นประจ ำทุกไตรมำสซ่ึงสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ดงัน้ี 

งบกำรเงิน: คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี‚  2555 รวมทั้งกำรเปิดเผย
ขอ้มลูในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษทัซ่ึงไดผ้ำ่นกำรสอบทำนและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีตลอดจนไดห้ำรือร่วมกบั
ฝ่ำยบริหำรและผูส้อบบญัชีเพ่ือพิจำรณำถึงนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั กำรประมำณกำรและกำรใชดุ้ลยพินิจต่ำงๆ เพ่ือใชใ้นกำร
จดัท ำงบกำรเงิน ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำงบกำรเงินและกำรควบคุมภำยในท่ีจ ำเป็นในกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
ในขณะท่ีผูส้อบบญัชีเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำว 

กำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบควบคุมภำยใน: คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึง
มำตรกำรต่ำงๆ ในกำรจดักำรกบัควำมเส่ียงส ำคญัต่ำงๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดเ้พ่ือใหบ้ริษทัสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคต์ำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยควำมเส่ียงส ำคญัต่ำงๆ ไวภ้ำยใตห้วัขอ้ปัจจยัควำมเส่ียงในรำยงำนประจ ำปี 2555 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไดส้อบทำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนซ่ึงจดัท ำโดยฝ่ำย
บริหำร รวมทั้งไดส้อบทำนผลกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและของผูส้อบบญัชี ตลอดจน
แนวทำงแกไ้ขขอ้บกพร่องของฝ่ำยบริหำรในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บกำรปรับปรุง 

งานตรวจสอบภายใน: คณะกรรมกำรตรวจสอบไดŒ้ พิจำรณำอนุมติัขอบเขตและแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี‚  
2555 และไดติ้ดตำมผลกำรตรวจสอบภำยในและควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกไตรมำส นอกจำกน้ียงัไดส้อบ
ทำนควำมเป็นอิสระและควำมพอเพียงของทรัพยำกรต่ำงๆ ต่อกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งไดป้ระเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของผูจ้ดักำรฝ่ำยงำนตรวจสอบภำยใน 

การปฏิบัตติามกฎหมาย: คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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การก ากบัดูแลกิจการ: คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและ
จรรยำบรรณของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแลตลอดจนมีควำมเหมำะสมกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

การรับแจ้งข้อมูลการกระท าผดิและการทุจริต (Whistle blowing): คณะกรรมกำรตรวจสอบไดhสอบทำนรำยงำนกำรรับ
แจง้ขอ้มูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต ซ่ึงไดรั้บกำรรำยงำนผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ตำมนโยบำยกำรใหข้อ้มลูกำรกระท ำผิดและกำร
ทุจริตของบริษทั โดยในปี‚  2555 ไม่มีกำรร้องเรียนเก่ียวกบักำรกระท ำผิดและกำรทุจริตใดๆ ของบริษทั 

ผู้สอบบัญชี: คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำควำมเป็นอิสระ ผลงำน ประสบกำรณ์คุณสมบติัของผูส้อบบญัชีและ
ควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชีตลอดจนพิจำรณำใหมี้กำรหมุนเวียนผูส้อบบญัชีและไดเ้สนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือขอ
อนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ปิติเสวี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี‚ 2556 รวมทั้งไดก้ ำหนด
นโยบำยในกำรคดัเลือกผูส้อบบญัชีร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดส้อบ
ทำนควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในกำรให้บริกำรงำนสอบบญัชีและงำนบริกำรอ่ืนท่ีมิใช่กำรสอบบญัชี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ควำม
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชีจะไม่ถกูบัน่ทอน 

รายการที่เกีย่วโยงกัน: คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัของ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์วมทั้งกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหถู้กตอ้งและครบถว้น
ตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแลและตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเอง: คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง
ประจ ำปีโดยไดเ้ปรียบเทียบกบัแนวทำงปฏิบติัท่ีดีและกฎบตัรซ่ึงผลของกำรประเมินดงักล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติั
หนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมขอบเขตหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัร 
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบเช่ือวำ่ ในปี 2555 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมำยอยำ่งครบถว้น ดว้ยควำมรอบคอบและมีควำมเป็นอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่บริษทัมีกำรจดัท ำงบ
กำรเงินอยำ่งถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศอยำ่งเพียงพอ ครบถว้น
และเช่ือถือได ้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจำกน้ีบริษทัไดป้ฏิบติั 
ตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่มีขอ้บกพร่องท่ีส ำคญัและมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตลอดปีท่ีผำ่นมำ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางรวฐิา   พงศ์นุชิต) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท 

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ 
ประธานกรรมการ 

 
ประวตักิารศึกษา   
   ปริญญำโท Master of Economic Georgetown University, USA  
   ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประวตักิารท างาน (update) 

 

   ปัจจุบนั >> ประธำนกรรมกำร บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 
>> ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) 
>> กรรมกำร บริษทั เงินทุนแอด๊วำนซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
>> ประธำนกรรมกำร บริษทั วทิยัไบโอพำวเวอร์ จ ำกดั  
>> กรรมกำร บริษทั เอเวอร์กรีนพลสั จ ำกดั 

   2549 - 2552 >> กรรมกำรอิสระ บริษทั ปตท. เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
   2548 - 2551 >> ประธำนกรรมกำร บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
   2548 – 2550 >> ประธำนกรรมกำร บริษทั โรงกลัน่น ้ ำมนัระยอง จ ำกดั (มหำชน) 
   2547 – 2551 >> ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
   2546 – 2550 >> ประธำนกรรมกำร บริษทั ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
ประวตักิารอบรม  
 >> หลกัสูตรป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร รุ่นท่ี 40  
 >> หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง   

      (ปปร.) รุ่นท่ี 5 สถำบนัพระปกเกลำ้  
 >> หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง (นปส.) รุ่นท่ี 13 สถำบนัพฒันำขำ้รำชกำรพลเรือน 
 >> หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 5 
 >> หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 27/2552 

>> หลกัสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นท่ี 27/2552 
 >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2551 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบริษัท 

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษทั 

 

 
 
ประวตักิารศึกษา 

 

   ปริญญำโท Master of Business Administration (Finance, Policy and Planning) 

University of Missouri, USA 
   ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประวตักิารท างาน 

 

   2551 – ปัจจุบนั >> ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 
   2550 – 2551 >> รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 
   2548 – 2549 >> ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรเงิน บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 
   2543 – 2548 >> กรรมกำร บริษทั บี. เอม็. เอส. จ ำกดั 
 
ประวตักิารอบรม 

 

 >> หลกัสูตร DAP54/2006  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

  >> 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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คณะกรรมการบริษทั 

นายอัครเดช  โรจน์เมธา 

กรรมการ  
 

 
ประวตักิารศึกษา  
   ปริญญำโท Master of Business Administration,  

Tarleton University, Texas, USA  

   ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประวตักิารท างาน 

 

   2547 – ปัจจุบนั >> กรรมกำร บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 
   2550 – ปัจจุบนั >> กรรมกำรบริหำร บริษทั เน็ตเบย ์จ ำกดั 
   2550 – 2551 >> ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 
   2547 – 2550 >> กรรมกำรบริหำร บริษทั เน็ตเบย ์จ ำกดั 

 
ประวตักิารอบรม >> หลกัสูตร Director Accreditation Program   (DAP27/2004) 

      สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 

สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> 4,580,000 หุน้ 
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คณะกรรมการบริษทั 

นางรวิฐา   พงศ์นุชิต 

กรรมการอิสระ 

 
 
ประวตักิารศึกษา  
   ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  
   ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 
ประวตักิารท างาน Edit 

 

2553 - ปัจจุบนั >> ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ, บมจ.โซลำร์ตรอน 
2554 - ปัจจุบนั >> กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
2553 - ปัจจุบนั >> กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ.ไออำร์พีซี 
2550 - ปัจจุบนั >> กรรมกำร บจ. กฎหมำยกรุงไทย 
2553 - 2554 >> ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงกำรคลงั กระทรวงกำรคลงั 
2548 - 2553 >> รองอธิบดี (นกับริหำร 9) กรมสรรพำกร 

(ก ำกบัดูแลดำ้นกฎหมำยทั้งหมดของกรมสรรพำกร) 
ประวตักิารอบรม  
 >> หลกัสูตร กำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นท่ี 15 
 >> หลกัสูตรประกำศนียบตัร Director Certification Program (DCP59)  

      สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 >> หลกัสูตรกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นท่ี 3 (ปรม.)  

     สถำบนัพระปกเกลำ้ 
 >> หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.รุ่นท่ี 3) 

      ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 >> หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์

      สถำบนัวทิยำกำรกำรคำ้ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ 

กรรมการอิสระ 
 

 
 
ประวตักิารศึกษา  
  ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
  ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประวตักิารท างาน  
   2547 – ปัจจุบนั >> ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 

   2549 – ปัจจุบนั >> กรรมกำร บริษทั กลำงดงไลมแอนแอก็เพิร์ตเอน็ไวรอนแมนท ์จ ำกดั 
   2549 – ปัจจุบนั >> กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
   2544 – 2552 >> กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั เอน็ไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟเซอร์วสิ จ ำกดั 

 
ประวตักิารอบรม  
 >> หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP27/2004) 
 >> หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP27/2004) 
 >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP27/2004)  
 >> หลกัสูตร The Role of the Chairman Program 
 >> หลกัสูตร Improving the Quality of Financial Reporting  

>> หลกัสูตรAdvance Audit Committee Programs (1/2009) 
 >> หลกัสูตรRole of the Compensation Committee Program 5/2008) 
 >> หลกัสูตรChartered Director Class (3/2008) 

     สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
  
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบริษทั 

ดร.ภาวัน สยามชัย 

กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ 

 

ประวตักิารศึกษา  
   ปริญญำเอก วศิวกรรมไฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนิกส์ สถำบนัเทคโนโลยแีห่งโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
   ปริญญำโท วศิวกรรมมหำบณัฑิต สำขำไฟฟ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
   ปริญญำตรี วศิวกรรมบณัฑิต สำขำไฟฟ้ำ เกียรตินิยมอนัดบั 2 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
ประวตักิารท างาน 

 

   2548 - ปัจจุบนั >> กรรมกำร, ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร 
บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 

   2539 - ปัจจุบนั >> อำจำรยพ์ิเศษ  คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร  
 >> อำจำรยพิ์เศษ  สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 
   2550 -  2552 >> Project Coordinator Centrotherm photovoltaics AG, Germany 
   2539 - 2548 >> นกัวจิยัและหวัหนำ้โครงกำรวจิยั  

      ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) 
 >> นกัวจิยัศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  
รางวลั 
 
 
 
 
ผลงานตพีมิพ์ดเีด่น 
 
 
สัดส่วนการถอืครองหุ้น 

 
>> รำงวลักำรวจิยั กองทุนรัชดำภิเษกสมโภช ดำ้นวทิยำศำสตร์ 
     จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
>> Best Poster Award” Amorphous Silicon Area, 1st World  

     Conference on Photovoltatics, Hawai. 
>> บทควำมระดบันำนำชำติ    3 บทควำม 
>>กำรประชุมระดบัภูมิภำค     3 บทควำม 
>> กำรประชุมระดบันำนำชำติ  3 บทควำม 
>> -0- 
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คณะกรรมการบริษทั 

นางสาวรมย์ชลี   จันทรประสิทธ์ิ 

กรรมการอิสระ 

 

ประวตักิารศึกษา  
   ปริญญำโท Master of Science in Manament , Boston University, London Campus 

   ปริญญำตรี  Bachelor in Business Administration, Institute of Business Studies, 

London 

 Certificate of Commerce Assumption Commercial College, Bangkok  

  
ประวตักิารท างาน 
   2554 -ปัจจุบนั 

 
>> กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

 บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 
   2554 -ปัจจุบนั >> ประธำนกรรมกำร บริษทั แอดติจูด เทคโนโลย ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั (ATS) 
   2554 - ปัจจุบนั >> ประธำนกรรมกำร บริษทั เบยอนด ์บำวดำรี โนเบิล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

      (BBNI) 
   2553 - ปัจจุบนั >> ท่ีปรึกษำประธำนกรรมกำร Dynamic Graphics, Inc. – California (DGI) 
   2550 - ปัจจุบนั >> กรรมกำร ผูจ้ดักำร Asia Phoenix Angels – Hong Kong (APA) 
  
สัดส่วนการถอืครองหุ้น >> -0- 
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โครงสร้างองค์กร  
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ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษัท          บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่    เลขท่ี 1000/65, 66, 67 อำคำร พี.บี. 
ทำวเวอร์ ชั้น 16  ซอย สุขมุวทิ 71 ถนนสุขมุวทิ  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร   10110 
โทรศพัท ์ 0-2392-0224 
โทรสำร 0-2381-2971, 0-2381-0936 
โรงงาน : 
เลขท่ี 88/8 หมู่ 10  ถนนธนะรัชต ์ต ำบลหนองน ้ ำแดง  
 อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ  30130 
โทรศพัท ์ 0-4436-5651-3 
โทรสำร   0-4436-5654 
เว๊บไซต์            www.solartron.co.th 
E-mail               support@solartron.co.th 
 
ทุนจดทะเบียน  จ ำนวน  719,452,723  บำท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ ำนวน  719,452,723  หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ   1   บำท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
ทีช่ าระแล้ว                จ ำนวน  449,659,723  หุน้ 
ทุนช าระแล้ว  จ ำนวน  449,659,723  บำท 
 
วนัทีก่่อตั้งบริษัท  12  พฤศจิกำยน 2529 
วนัทีจ่ดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษัทมหาชน 24 กนัยำยน 2547 
ประเภทธุรกจิ ผลิต จ ำหน่ำย ส ำรวจ ออกแบบและติดตั้ง  

ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยแ์ละ
พลงังำนทดแทน 

 
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000877 

บุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์   : 
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร  10110 
โทรศพัท ์0-2229-2800 
โทรศพัทส์ำยด่วน 0-2229-2888 
ผู้สอบบัญชี  : 
นำยอนุสรณ์  เกียรติกงัวำฬไกล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2109 
นำงขวญัใจ  เกียรติกงัวำฬไกล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5875 
บริษทั เอเอสว ีแอนดเ์เอสโซซิเอทส์ จ ำกดั 
47 ซอย 53 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ  กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์0-2294-8504 
โทรสำร  0-2294-2345 
 
ทีป่รึกษากฏหมาย  : 
นำยสมเกียรติ  เรืองสุรเกียรติ 
 บริษทั ส ำนกังำนบำงกอกลอวอ์อฟฟิตแอนดแ์อสโซซิเอทส์ จ ำกดั 
75/20 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชั้น 17 ถนนสุขมุวทิ 21 
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์0-2661-6896-9 
โทรสำร  0-2661-6895 

 
 

http://www.solartron.co.th/
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ  
ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการท่ีส าคัญ    

 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2529  โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในกำรน ำ

เทคโนโลยพีลงังำนแสงอำทิตยเ์พื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ ซ่ึงเป็นพลงังำนสะอำดและไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมำใชง้ำนใน
ประเทศไทยกว่ำ 26  ปี  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตแผน่และแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ให้บริกำรส ำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง 
และบ ำรุงรักษำ ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์แบบครบวงจร  ปัจจุบนับริษทัฯก ำลงัก่อสร้ำงโรงงำนผลิต
แผน่เซลลแ์สงอำทิตยท่ี์มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 70 เมกะวตัตต่์อปี  เพื่อรองรับกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองของควำมตอ้งกำร
ทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงส่งผลใหโ้ครงกำรต่ำงๆท่ีบริษทัไดรั้บสำมำรถด ำเนินกำรรับผิดชอบโดยมีตน้ทุน
กำรติดตั้งต่อหน่วยไฟฟ้ำท่ีต ่ำ ซ่ึงเป็นผลใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด นอกจำกน้ีกิจกำรของบริษทัฯ จดัเป็นกิจกำร
ท่ีใหค้วำมส ำคญัและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษเพรำะยงัสอดคลอ้งกบันโยบำยส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทดแทน
ของรัฐบำล ท่ีตอ้งกำรให้มีพลงังำนทดแทนเช้ือเพลิงแบบดั้งเดิม ท่ีสะอำดและสำมำรถพึ่งตนเองได ้สร้ำงควำมมัน่คง
ทำงดำ้นพลงังำนใหก้บัประเทศ รำยละเอียดพฒันำกำรของบริษทัฯ แสดงในตำรำงดำ้นล่ำงน้ี 

 
รำยละเอียดเก่ียวกบัพฒันำกำรของบริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) ในช่วง พ.ศ. 2546-2555 

10 กนัยำยน  พ.ศ. 2546 ไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ประเภท
กิจกำรผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์  ในกำรผลิตผลิตภณัฑ์แผงเซลล์แสงอำทิตย ์ 
ก ำลงักำรผลิต 40,000 แผงต่อปี  

24 ตุลำคม พ.ศ. 2546 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 30 ลำ้นบำท เป็น 200 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ 
จ  ำนวน 1,700,000 หุ้น  มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนก่อสร้ำงศูนย์
เทคโนโลยีโซลำร์ตรอน ท่ี อ ำเภอปำกช่อง  จงัหวดันครรำชสีมำ  ซ่ึงประกอบด้วย
โรงงำนผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย ์ซ่ึงมีก ำลงักำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตยป์ระมำณ 
30 เมกะวตัตต่์อปี  ศูนยฝึ์กอบรม (Training Center) ศูนยส์ำธิต (Demonstration 

Center) และสวนพลงังำนสะอำด ซ่ึงให้บริกำรฝึกอบรมและแสดงกำรท ำงำนของ
ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยใ์นรูปแบบต่ำงๆ 

2 กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2547 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2000 ทั้งระบบ  จำกบริษทั เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

24 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2547 ชนะกำรประกวดรำคำในโครงกำรเร่งรัดกำรขยำยบริกำรไฟฟ้ำดว้ยระบบกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ของกระทรวงมหำดไทย (โครงกำรโซลำร์โฮม)  
จ  ำนวน 54,400 ระบบ (6.5 เมกะวตัต)์  คิดเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 1,357 ลำ้นบำท และเป็นผู ้
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จดัจ ำหน่ำยแผงเซลลแ์สงอำทิตยใ์นกลุ่มงำนอ่ืนๆ จ ำนวน 55,023 แผง  
10 กนัยำยน พ.ศ. 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 200 ลำ้นบำท เป็น 300 ลำ้นบำท  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 เพื่อ

น ำบริษทัฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนให้แก่นำงสำวสมปอง กุญชรยำคงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 40 ลำ้น
หุน้  และเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนจ ำนวน 60 ลำ้นหุน้   

24 กนัยำยน พ.ศ. 2547 จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดักบักระทรวงพำณิชย ์โดยเปล่ียนช่ือ
จำก  “บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั” เป็น “บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน)”   

30 มีนำคม พ.ศ. 2548 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และเร่ิมซ้ือขำยในกลุ่มทรัพยำกร หมวดพลงังำน โดยใชช่ื้อยอ่ในกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยว์ำ่ ‘SOLAR’ 

21 เมษำยน  พ.ศ. 2548 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนระบบส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 จำกบริษทั เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

26 กรกฎำคม พ.ศ. 2548  ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ให้เพิ่มก ำลงักำรผลิตแผง
เซลลแ์สงอำทิตยเ์ป็น 195,000 แผงต่อปี   

28 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 
 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตกลงให้บริษทัฯ เป็นผูด้  ำเนินกำรก่อสร้ำงพร้อมติดตั้งงำน
ส่วนเพิ่มในโครงกำรโซลำร์โฮม ระยะท่ี 1 จ  ำนวน 10,879 ระบบ คิดเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 
270.87 ลำ้นบำท 

6 กนัยำยน พ.ศ. 2548 
 

ชนะกำรประกวดรำคำในโครงกำรโซลำร์โฮม ระยะท่ี 2 ในเขตพื้นท่ีภำคเหนือ 
จ ำนวน 15,000  ระบบ เป็นเงินทั้งส้ิน 375.00 ลำ้นบำท และติดตั้งส่วนเพิ่ม จ  ำนวน 
3,000 ระบบ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 75 ลำ้นบำท 

17 ตุลำคม  พ.ศ. 2548 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย   TIS/OHSAS 

18001:1999 จำกบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
17 ตุลำคม  พ.ศ. 2548 ไดรั้บกำรอนุมติักำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

ในโครงกำรผลิตแผน่เซลลแ์สงอำทิตยช์นิดผลึกซิลิคอนเป็นรำยแรกของประเทศไทย  
23 ธนัวำคม พ.ศ. 2548 ไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุน จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

ประเภทกิจกำรผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กบัผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์  ในกำร
ผลิตเซลล์แสงอำทิตย์ (SOLAR CELLS) ก ำลงักำรผลิตปีละประมำณ 7,000,000 ช้ิน 
(25 เมกะวัตต์) หรือน ำไปผลิตต่อเป็นแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (SOLAR CELL 

MODULES) ปีละประมำณ 195,000 แผง  โดยให้ได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี 
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30 ธนัวำคม พ.ศ. 2548 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตกลงใหบ้ริษทัฯ เป็นผูด้  ำเนินกำรก่อสร้ำงพร้อมติดตั้งงำนส่วน
เพิ่มในโครงกำรโซลำร์โฮม ระยะท่ี 1 ในเขตพื้นท่ีภำคใต ้จ  ำนวน 888 ระบบ คิดเป็น
มูลค่ำทั้งส้ิน 22.20 ลำ้นบำท โดยด ำเนินกำรเซ็นสัญญำแต่งตั้งในเดือนมกรำคม 2549 

26 มิถุนำยน พ.ศ. 2549 ชนะกำรประกวดรำคำในโครงกำรโซลำร์โฮม ระยะท่ี 2 ในเขตพื้นท่ีภำคเหนือ ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ภำคใต ้เป็นจ ำนวน 14,900  ระบบ เป็นเงินทั้งส้ิน 372.50 
ลำ้นบำท และติดตั้งส่วนเพิ่ม จ  ำนวน 1,027 ระบบ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 25.67 ลำ้น
บำท 

11 กนัยำยน พ.ศ. 2550 
 

บริษทัฯ ไดม้ำตรฐำนถูกตอ้งตำมมำตรฐำนยุโรป(CE Mark) 
Certificate of Conformity:  

EU EMC-DIRECTIVE 2004/108/EC  

Identification of regulation/standards 

: EN 61000-6-3:2001 + A11; 2004 
 Certificate No. T8D20709-0094 

21 กนัยำยน  พ.ศ. 2550 ไดม้ำตรฐำน  RoHS (Restriction of Hazardous Substances) เป็นมำตรฐำนท่ีวำ่ดว้ย
เร่ืองกำรใชส้ำรท่ีเป็นอนัตรำยในอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  
Identification of regulation/standards : RoHS (Directive 2002/95/EC) –

Metal materials  Cadmium content, Hexavalent Chromium (Cr VI), Lead 

content, Mercury content   RoHS (Directive 2002/95/EC) – Other materials 

6 item (Except metal) Cadmium content, Hexavalent Chromium (Cr VI), 

Lead content, Mercury content,  Polybrominated  Bipenyl(PBB)& 

Polybrominated Diphenyl (PBDE)  Certificate No. Test Report 1375622 
10 กรกฎำคม พ.ศ.2551 ไดรั้บมำตรฐำน มอก.เลขท่ี1843-2542 เป็นส่วนส ำเร็จรูปแรงดนัเน่ืองจำกพลงัแสง

ภำคพื้นดินแบบผลึกซิลิคอน-คุณลกัษณะกำรออกแบบและกำรรับรองแบบ 
 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic(PV) modules-design 

qualification and type approval ตำมใบอนุญำตเลขท่ี (2)2197-2/1843 
ปี 2551 ผลิตภณัฑแ์ผงเซลลแ์สงอำทิตยทุ์กรุ่นของ บริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน

อุตสำหกรรมจำกกระทรวงอุตสำหกรรม (มอก.) ประเภท IEC 61215 ซ่ึงเป็น
มำตรฐำนเทียบเท่ำสำกลของกระทรวงอุตสำหกรรม 
- บริษทัฯ ไดท้  ำกำรส่งออกแผงเซลลแ์สงอำทิตยไ์ปยงัประเทศเยอรมนันี 
- บริษทัฯ ไดย้ำ้ยท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ มำอยูท่ี่ 1000/65,66,67 อำคำร พี.บี.ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ซอย สุขมุวทิ 71 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110  

21 เมษำยน พ.ศ. 2551 ไดรั้บมำตรฐำน TIS 18001 : 1999 เป็นมำตรฐำนดำ้นกำรจดักำรดำ้นอำชีวอนำมยัและ
ควำมปลอดภยั Certificate TH08/1325 

8 กมุภำพนัธ์ พ.ศ.2552 ไดรั้บมำตรฐำน SA 8000:2001 หรือ Social Accountability 8000 เป็น
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มำตรฐำนสำกลท่ีใหค้วำมส ำคญักบัสิทธิขั้นพื้นฐำนของแรงงำน Certificate 

TH09/2517 
29 เมษำยน พ.ศ.2552 ไดรั้บมำตรฐำน International Standard  IEC 61215:2005 , EN61215:2005   

“Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV)  modules –Design 

qualification and type approval” Factory inspection “To document the 

consistent quality of the product factory inspections are performed 

periodically”  Registration No.:PV60025081  Report No.:21209210 
12 มิถุนำยน พ.ศ. 2552 ไดรั้บมำตรฐำน OHSAS 18001:2007  เป็นมำตรฐำนดำ้นกำรจดักำรดำ้นอำชีวอนำมยั

และควำมปลอดภยั (Occupational Health and Safety Assessment Series) 
เป็นมำตรฐำนสำกลท่ีทัว่โลกใหก้ำรรับรอง Certificate TH08/1324 

17 สิงหำคม พ.ศ. 2552 ไดรั้บหนงัสือรับรอง มรท.8001-2546 ระดบัสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด (TLS8001-2003 

Certificate Completion Level Superlative Phase) ของกรมสวสัดิกำรและ
คุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน ตำมหนงัสือเลขท่ี รส.84/2552 

8 ตุลำคม พ.ศ. 2552 ไดรั้บมำตรฐำน 
 IEC 61730-1:2004 ,IEC 61730-2:2004 ,  

EN61730-1:2007 , EN61730-2:2007  

“Photovoltaic (PV)  modules safety qualification “ Factory inspection  

“To document the consistent quality of the product factory inspections 

are performed periodically”  Registration No.:PV60027173  Report 

No.:21209210-2 
5 สิงหำคม พ.ศ. 2553 ลงนำมในสัญญำ The Design Supply Construction and Commissioning of 

Solar Power Plant Project ขนำด 34.5 เมกกะวตัต ์กบับริษทั บำงจำก ปิโตรเลียม 
จ ำกดั(มหำชน)  โดยสัญญำดงักล่ำวบริษทัฯ ได ้Consortium กบั Wuxi Suntech 

Power Co.,Ltd. มูลค่ำโครงกำร 2,843 ลำ้นบำท เป็นสัดส่วนของบริษทัฯ เท่ำกบั 
1,017 ลำ้นบำท  

8 ตุลำคม พ.ศ. 2553 ลงนำมในสัญญำ The Design Supply Construction and Commissioning of 

Solar Power Plant Project ขนำด 9.43 เมกกะวตัต ์กบับริษทั บำงจำก ปิโตรเลียม 
จ ำกดั(มหำชน)  โดยสัญญำดงักล่ำวบริษทัฯ ได ้Consortium กบั Wuxi Suntech 

Power Co.,Ltd. มูลค่ำโครงกำร 767 ลำ้นบำท เป็นสัดส่วนของบริษทัฯ เท่ำกบั 283 
ลำ้นบำท  

25 มกรำคม พ.ศ. 2554 
 
 

ไดรั้บมำตรฐำนควำมรับผดิชอบของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 
2553 (Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW) B.E.2553 

จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
29 เมษำยน พ.ศ. 2554 มีกำรอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ นกัลงทุน
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ต่ำงประเทศโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) จ ำนวนไม่เกิน 20 ลำ้น
เหรียญสิงคโปร์หรือในเงินสกุลอ่ืนใดในจ ำนวนเทียบเท่ำ ใหแ้ก่  Value Capital 

Asset Management และมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกเป็นจ ำนวน 
150,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 300,000,000 บำท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ  ำนวน 450,000,000 บำท โดยออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 
150,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของ
หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

27 เมษำยน พ.ศ. 2555 มีกำรอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกเดิม 450,000,000 บำท เป็น 449,659,723 
บำท โดยวิธีกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจำกกำรเตรียมไวร้องรับหุน้กูแ้ปลง
สภำพของบริษทัฯจ ำนวน 340,277 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวมเป็นจ ำนวน 
340,277 บำท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรยกเลิกกำรออกเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ และมีมติ
อนุมติักำรจดัสรรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 449,659,723 บำทเป็น 719,452,723 
บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 269,793,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวน 
269,793,000 หุน้ 

18 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 ลงนำมในสัญญำ The Design Supply Construction and Commissioning of 

Solar Power Plant Project ขนำด 25 เมกะวตัต ์ท่ี อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์จงัหวดั
ชัยภูมิ กับบริษทั บำงจำก โซลำร์ เอ็นเนอยี จ  ำกัด โดยสัญญำดังกล่ำวบริษทัฯ ได ้
Consortium กบั GD Solar Co.,Ltd. เป็นสัดส่วนของบริษทัฯ เท่ำกบั 740 ลำ้นบำท  

21  มิถุนำยน พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดรั้บกำรขยำยบตัรส่งเสริมกำรลงทุน จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) ประเภทกิจกำรผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์  ในกำรผลิตเซลล์แสงอำทิตย์ (SOLAR CELLS) ก ำลงักำรผลิตปีละ
ประมำณ 18,200,000 ช้ิน (65 เมกะวตัต)์ หรือน ำไปผลิตต่อเป็นแผงเซลล์แสงอำทิตย ์
(SOLAR CELL MODULES) ปีละประมำณ 500,000 แผง  โดยให้ไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมี
ก ำหนดเวลำ 8 ปี 

24 สิงหำคม พ.ศ. 2555 ลงนำมในสัญญำ The Design Supply Construction and Commissioning of 

Solar Power Plant Project ขนำด 25 เมกกะวตัต์ ท่ีอ  ำเภอบำงปะหัน จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยำ กบับริษทั บำงจำก โซลำร์เอน็เนอยี จ ำกดั  โดยสัญญำดงักล่ำวบริษทัฯ 
ได ้Consortium กบั GD Solar Co.,Ltd. เป็นสัดส่วนของบริษทัฯ เท่ำกบั 619.80 ลำ้น
บำท  
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ธุรกจิผลติแผ่นเซลล์แสงอาทติย์  
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตแผน่เซลล์แสงอำทิตย ์ โดยกำรน ำเขำ้แผน่เวเฟอร์ส ำหรับกำรผลิตเซลล์แสงอำทิตยช์นิดผลึก

ซิลิคอนจำกต่ำงประเทศมำผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมีเพื่อกดัผิวท่ีเสียหำยออก จำกนั้นน ำไปเจือปนสำรเคมีเพื่อให้เกิด
แรงดนัไฟฟ้ำ และ น ำมำกดัผิวด้วยสำรเคมีเพื่อกดัผิวท่ีเป็นฉนวนออก จำกนั้นน ำมำเคลือบขั้วไฟฟ้ำทั้งด้ำนหน้ำและ
ดำ้นหลงัเพื่อใหส้ำมำรถเช่ือมต่อเซลลไ์ด ้จำกนั้นน ำไปท ำกำรทดสอบวดัประสิทธิภำพ  ผลิตเป็นแผน่เซลล์แสงอำทิตย ์มี
ก ำลงักำรผลิตสูงสุดประมำณ 70 เมกะวตัต์ต่อปี ซ่ึงแผน่เซลล์แสงอำทิตยท่ี์ผลิตไดจ้ะน ำไปใช้เป็นวตัถุดิบในผลิตแผง
เซลลแ์สงอำทิตยเ์พื่อจ ำหน่ำยใน โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยข์องบริษทัฯ  

ธุรกจิผลติแผงเซลล์แสงอาทติย์  
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตแผงเซลลแ์สงอำทิตย ์ โดยกำรน ำแผน่เซลลแ์สงอำทิตยช์นิดผลึกซิลิคอนท่ีบริษทัฯผลิตไดจ้ำก

โรงงำนผลิตแผ่นเซลล์แสงอำทิตย ์มำประกอบเป็นแผงเซลล์แสงอำทิตย ์มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 70 เมกะวตัต์ต่อปี 
สำมำรถผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตยไ์ดห้ลำกหลำยตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำนของระบบต่ำงๆ เช่น ระบบโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงงอำทิตย ์ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทิตย ์ช่ือมต่อสำยส่งบนหลงังำนบำ้น อำคำร โรงงำน ระบบผลิตไฟฟ้ำจำก
เซลลแ์สงอำทิตยใ์นพื้นท่ีชนบทห่ำงไกล เป็นตน้   

ธุรกจิให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
บริษัทฯ เป็นผู ้ให้บริกำรออกแบบและติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ให้กับภำครัฐและ

ภำคเอกชนมำกกว่ำ 250,000 ระบบทัว่ประเทศโดยครอบคลุมทั้งในพื้นท่ีห่ำงไกลท่ีระบบสำยส่งไฟฟ้ำเขำ้ไม่ถึง และ
พื้นท่ีในเมืองซ่ึงตอ้งกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลงังงำนแสงอำทิตยแ์บบเช่ือมต่อสำยส่งส ำหรับบำ้นพกัอำศยั อำคำร
ส ำนกังำน และโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ทั้งน้ีเพื่อให้เจำ้ของบำ้น/โรงงำนมีส่วนช่วยในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
สะอำดเพื่อช่วยลดภำระกำรใชไ้ฟฟ้ำใรช่วงเวลำกำรใชไ้ฟฟ้ำสูงุด (Peak Time) ของระบบสำยส่ง  

ธุรกจิการบริการดูแล บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
บริษทัฯ ให้บริกำรในกำรบ ำรุงรักษำระบบผลิตไฟฟ้พลงังำนแสงอำทิตย์อย่ำงมืออำชีพ ตำมหลกัวิศวกรรม 

เพื่อใหลู้กคำ้ของบริษทัฯ มัน่ใจวำ่ผลกำรผลิตไฟฟ้ำเป็นไฟตำมท่ีไดอ้อกแบบและรับประกนัไว ้ 
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สินค้าและบริการของบริษัท 

- ส ำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์
- ออกแบบ ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยแ์บบครบวงจร 
- บริกำรดูแล บ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์
 
บริษทัฯ ไดพ้ฒันำระบบกำรผลิตจนเป็นท่ียอมรับจำกต่ำงประเทศ  สินคำ้ของบริษทัฯ ประเภทแผงเซลล์

แสงอำทิตยทุ์กรุ่นไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑจ์ำกสถำบนั TUV Rheinland ประเทศเยอรมนันี ซ่ึงเป็นสถำบนัท่ี
ไดรั้บกำรยอมรับสูงสุดจำกทัว่โลก และยงัไดรั้บมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก) กระทรวงอุตสำหกรรม ซ่ึง
ส่งผลใหแ้ผงเซลลแ์สงอำทิตยข์องบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับทั้งจำกลูกคำ้ในและต่ำงประเทศ  

 

 

 
   

 

High Efficiency Poly Crystalline Cells  
Dimension : 156 x 156 mm.  

Thickness : Wafer 200+20 µm,  Cell 250+30µm 

Front : Silicon nitride anti-reflection Coating., 1.5 mm busbar 

Back : Full surface aluminum ., 3.0 mm busbar 

 

 Quality and Performance  
• All products passed in-line optical inspection  

• 100% inspected for shunt resistance and reverse  

   current.  

• PID Free.  

• Regularly monitor performance and solderibility  

• Superior mechanical performance. 

• Excellent Monitor product performance and      

   soladering Properties. 

• Optimized performance for AM1.0 and tropical region. 

• All product comform to the regulation of RoHS. 
        

Model Eff* (%) Pmpp(W) Voc (V) Isc(A) Vmpp(V) Impp(A)  

164 16.5 3.99 0.617 8.50 0.508 7.92  

166 16.6 4.04 0.620 8.54 0.510 7.97  

168 16.8 4.09 0.623 8.60 0.513 8.02  

170 17.0 4.14 0.626 8.65 0.517 8.08  

172 17.2 4.19 0.628 8.68 0.519 8.10  

174 17.4 4.23 0.630 8.72 0.522 8.13  

176 17.6 4.28 0.630 8.75 0.525 8.16  

178 17.8 4.33 0.634 8.77 0.527 8.19  



รายงานประจ าปี 2555  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

Solartron Public Company Limited | Annual Report 2012 23 

 

ผลติภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทติย์ของบริษทัฯ 
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ผลติภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทติย์ของบริษทัฯ 
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ผลติภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทติย์ของบริษทัฯ 
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ผลติภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทติย์ของบริษทัฯ 
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 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Power Plant) 
1. การปรับระดบัและการบดอัดทีด่นิ  

 

 
2. การก่อสร้างระบบระบายน ้า  

 

 
 

3. การก่อสร้างระบบท่อและระบบงานไฟฟ้าใต้ดนิ  
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4. การก่อสร้างชุดโครงรองรับแผงเซลล์แสงอาทติย์  
 

 
 

5. การก่อสร้างอาคาร และโรงคลุมเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า  
 

 
 

6. การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทติย์  
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7. การเช่ือมต่อระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงต ่าและแรงสูง  

 
 

8. การติดตั้งเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า และ ระบบประมวลผล 

 

9. การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  
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10. การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโครงการ 

 

11. การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 

 
 

12.  การติดระบบสาธารณูปโภค  
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โครงสร้างรายได้  
 
โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทัฯ ส ำหรับงวดปี 2553, 2554 และ 2555 แยกตำมประเภทสินคำ้และบริกำร ดงัน้ี 
 

ตารางที ่ 1  โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทัฯ ส ำหรับงวดปี  2553, 2554 และ 2555 
 

  
  

  พ.ศ. 2553   พ.ศ. 2554   พ.ศ. 2555 
มูลค่ำ 

(พนับำท) 
ร้อยละ มูลค่ำ 

(พนับำท) 
ร้อยละ มูลค่ำ 

(พนับำท) 
ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายระบบ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์และก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า* 

226,180 101.58 1,242,623 97.98 1,101,993 93.31 

2. รายได้จากการขายแผง
เซลล์แสงอาทติย์และอุปกรณ์
ประกอบ 

-5,465 -2.45 24,077 1.90 51,942 4.40 

3. รายได้อืน่ๆ** 1,938 0.87 1,539 0.12 27,068 2.29 

รายได้รวม 
 

222,653 100.00 1,268,239 100.00 1,181,003 100.00 

 
หมายเหตุ : 

* หมายถึงรายได้จากค่าบริการติดตั้งระบบฯรวมกับรายได้จากการขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

**ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ส่วนเกินเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย  
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ปัจจัยความเส่ียง 
1. ความเส่ียงในด้านตลาด 

 
แมว้ำ่รัฐบำลไดมี้กำรประกำศโครงกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนแลว้ก็ตำม แต่กำรสร้ำง

ตลำดส ำหรับระบบเซลล์แสงอำทิตยใ์ห้แพร่หลำยจ ำเป็นตอ้งอำศยันโยบำยของภำครัฐท่ีชดัเจน ในกำรจูงใจให้สถำบนั
กำรเงินและผูล้งทุนสนบัสนุนกำรติดตั้งระบบ เช่น กำรสนบัสนุนเงินลงทุนบำงส่วน กำรลดภำษีเงินไดใ้ห้กบัผูติ้ดตั้ง 
หรือกำรรับซ้ือไฟฟ้ำในรำคำท่ีจูงใจต่อกำรลงทุนเป็นตน้ 

ภำวะกำรขำดแคลนพลงังำน กำรใชพ้ลงังำนท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรขยำยตวัของภำคกำรผลิตและรำคำน ้ ำมนัท่ีเพิ่มข้ึน
อยำ่งรวดเร็วจำกภำวะน ้ ำมนัขำดแคลนท ำให้ประเทศไทยตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัหำพลงังำนเพิ่มมำกข้ึนทุกปี จะท ำ
ใหก้ำรหนัมำใชง้ำนเซลลแ์สงอำทิตยเ์พิ่มข้ึน 
 พลงังำนแสงอำทิตยจ์ดัเป็นพลงังำนท่ีมีศกัยภำพสูงมำก เม่ือเปรียบเทียบพลงังำนจำกลม จำกน ้ ำ และจำกชีวมวล 
เน่ืองจำกประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรน ำพลงังำนแสงอำทิตยม์ำใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำสูงกว่ำประเทศในสหภำพ
ยโุรป ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สำมำรถขยำยก ำลงักำรผลิตให้มีขนำดใหญ่ไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั นอกจำกนั้นตน้ทุน
กำรผลิตเซลลแ์สงอำทิตยใ์นอนำคตมีแนวโนม้วำ่จะลดต ่ำลงเร่ือยๆ  

 
2. การเปลีย่นแปลงทางภาวะเศรษฐกจิและการเมือง 
 

ปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรธุรกิจในขณะน้ีคือผลกระทบจำกวิกฤตเศรฐกิจโลก ท ำให้กำรลงทุน
ต่ำงๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะปำนกลำงซบเซำ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรส่งออก กำร
ท่องเท่ียวและกำรบริโภคในประเทศ ประกอบกบัปัญหำทำงกำรเมืองในประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อควำมเช่ือมัน่ในกำรลงทุน
ของนกัลงทุนต่ำงชำติ  

จำกประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจกวำ่ 27 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัประเมินวำ่ผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจโลก มี
ผลต่อยอดขำยและมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำวตัถุดิบ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดคุ้ณภำพเพื่อควบคุมตน้ทุนให้ต ่ำและปรับแผนทำงกำรตลำดและกระบวนกำรผลิตให้รองรับกบักระแสกำรประหยดั
เช้ือเพลิง ควบคู่ไปกบักำรรักษำฐำนลูกคำ้เดิมและขยำยกำรส่งออกไปยงัตลำดใหม่ๆ อยำ่งต่อเน่ือง 

 
3. ความเส่ียงจากการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ 
 

ในปัจจุบนัรัฐบำลขำดควำมชดัเจนในเร่ืองชนิดของพลงังำนท่ีจะถูกเลือกมำใช ้ดงันั้นกำรเติบโตของรำยไดข้อง
บริษทัในอนำคตอำจไดรั้บผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัหำกพลงังำนแสงอำทิตยไ์ม่ไดรั้บกำรสนบัสนุนอยำ่งเตม็ท่ี 
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ปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนดกำรเลือกใช้ชนิดของพลงังำนทดแทนข้ึนอยู่กบัศกัยภำพของพลงังำนและตน้ทุนในกำร

จดัหำพลงังำนแสงอำทิตยเ์ป็นพลงังำนท่ีมีศกัยภำพสูงมำก เม่ือเปรียบเทียบกบัพลงังำนจำกลม จำกน ้ ำ และจำกชีวมวล 
เน่ืองจำก ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณเส้นศูนยสู์ตร มีควำมสำมำรถในกำรน ำพลงังำนแสงอำทิตยม์ำใชใ้น
กำรผลิตไฟฟ้ำมำกกวำ่ประเทศในสหภำพยุโรปถึงร้อยละ 100 ไม่มีตน้ทุนของวตัถุดิบ ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
สำมำรถขยำยขนำดก ำลงักำรผลิตใหมี้ขนำดใหญ่โดยไม่มีขอ้จ ำกดั ถำ้มีพื้นท่ีรองรับเพียงพอ นอกจำกนั้นตน้ทุนกำรผลิต
เซลล์แสงอำทิตยใ์นปัจจุบนัสูงกว่ำ อตัรำค่ำไฟฟ้ำนครหลวงเพียงร้อยละ 40 และมีแนวโน้มว่ำจะลดต ่ำลงเร่ือยๆจำก
ปริมำณกำรใช้งำนท่ีเพิ่มมำกข้ึน จนมีรำคำต ่ำกว่ำตน้ทุนค่ำไฟฟ้ำภำยในอีก 15 ปีขำ้งหน้ำ ซ่ึงท ำให้ตน้ทุนพลงังำน
แสงอำทิตยส์ำมำรถแข่งขนัในเชิงพำณิชยไ์ดเ้ป็นอยำ่งดี 

 
4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษัทมีกำรน ำเข้ำวตัถุดิบหลักคือเซลล์แสงอำทิตย์และวตัถุดิบบำงชนิดท่ีใช้ในกำรผลิตแผงเซลล์จำก
ต่ำงประเทศ กำรเสนอรำคำและกำรช ำระเงินจะใช้เงินเหรียญสหรัฐและเงินยูโรเป็นหลกั ในขณะท่ีสินคำ้ส่วนใหญ่จะ
ไดรั้บกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศในรูปของเงินบำท ท ำให้บริษทัไดรั้บควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน
ในกรณีท่ีค่ำเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐหรือยโูรแขง็ข้ึนเม่ือเทียบกบัค่ำเงินบำท 

 
ในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบ บริษทัมีกำรจองสินค้ำและก ำหนดรำคำสินค้ำล่วงหน้ำส ำหรับโครงกำรท่ีประมูลได ้

จำกนั้นจึงท ำกำรเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพื่อสั่งซ้ือสินคำ้จริงเป็นรำยเดือน และท ำสัญญำซ้ือเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Contract) เต็มจ ำนวนส ำหรับแต่ละ L/C ในช่วงท่ีอตัรำแลกเปล่ียนมีควำมผนัผวนหรือมี
แนวโนม้ค่ำเงินบำทจะอ่อนค่ำลง  

 
5. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชี และ
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ท่ีมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม อยำ่งไรก็ตำมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั รวมทั้งบริษทัฯ
ใชเ้งินสดหมุนเวยีนมำลงทุนเป็นส่วนใหญ่ และทยอยช ำระคืนเงินกูม้ำโดยตลอด เป็นผลใหมี้ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย
ในระดบัท่ีต ่ำ  
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โครงสร้างผู้ถอืหุ้นและจ่ายเงินปันผล 
 

รำยช่ือและสัดส่วนกำรถือหุ้น 10 รำยแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 มีดงัน้ี 
 

1 กลุ่มเตชะณรงค์1          53,200,500  
2 Mr.Gibert Wong           21,500,000  
3 กลุ่มโรจน์เมธำ2          19,580,000  
4 นำยพิชิต ชินวทิยำกุล 10,500,000 
5 นำงสำว โสพิศ ภูสนำคม 9,000,000 
6 นำย ทวศีกัด์ิ ศรีประจิตติชยั 8,500,000 
7 นำงสำว พรพรรณ เทพตระกำรพร 7,000,000 
8 CLEARSTREAM NOMINEES LTD 6,486,860 
9 นำย ณฐัพฒัน์ รังสรรค ์ 4,799,000 

10 นำย ณฐัพล ทรงสำยชลชยั 4,235,000 
หมายเหตุ:   

  1 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มเตชะณรงค์ ประกอบด้วย 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.นำงสำวไพพรรณี    เตชะณรงค ์ 28,390,000 6.31 
2. นำย ภูผำ  เตชะณรงค ์ 13,617,100 3.03 
3. นำงสำวพทัธมน  เตชะณรงค ์ 8,733,400 1.94 
4. นำยสงกรำนต ์  เตชะณรงค ์ 2,460,000 0.55 

           
  2 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มโรจน์เมธา ประกอบด้วย 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.นำงพรศิริ           โรจน์เมธำ 15,000,000 3.34 
2.นำยอคัรเดช        โรจน์เมธำ 4,580,000 1.02 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินหลงัหกัภำษีเงินได ้
นิติบุคคลและส ำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำตำมผลประกอบกำรในงวดบญัชีประจ ำปี  
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้ำงกรรมกำรมี 2 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  
 

คณะกรรมการบริษัท  

 บริษทัฯ มีกรรมกำรทั้งหมดจ ำนวน 7 ท่ำนประกอบดว้ย  
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช์ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงปัทมำ    วงษถ์ว้ยทอง กรรมกำร 
3 นำยอคัรเดช โรจน์เมธำ กรรมกำร 
4 นำยภำวนั สยำมชยั กรรมกำร 
5 นำยสุชำติ    ไตรศิริเวทวฒัน์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
6 นำงสำวรมยช์ลี จนัทร์ประสิทธ์ิ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
7 นำงรวฐิำ พงศนุ์ชิต ประธำนกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้ 

นำยอคัรเดช โรจน์เมธำ และ นำงปัทมำ วงษ์ถว้ยทอง กรรมกำรสองคนน้ีลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั 
  



รายงานประจ าปี 2555  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

Solartron Public Company Limited | Annual Report 2012 36 

 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต
และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยสรุปอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีส ำคญัได ้ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกฏหมำย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์

2. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั และก ำกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแ้ก่กิจกำรและควำมมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. จดัใหมี้ระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีกำรติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและรำยปี พิจำรณำงบประมำณในกำรลงทุนประจ ำปี รวมถึง
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และควำมคืบหนำ้ท่ีส ำคญัต่ำงๆ  

ให้ค  ำปรึกษำ/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจท่ีรอบคอบตำมเร่ืองท่ีเสนอในวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั 

5. พิจำรณำแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมกำรเฉพำะเร่ืองตำมควำมเหมำะสม 

6. กรรมกำรท่ีเป็นอิสระมีควำมพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยำ่งอิสระในกำรพิจำรณำ ตลอดจนพร้อมท่ีจะ
คดัคำ้นกำรกระท ำของกรรมกำรอ่ืนๆ หรือฝ่ำยจดักำรในกรณีท่ีมีควำมขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัต่อบริษทั
ฯ และผูถื้อหุน้ 

7. จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณพนักงำนให้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบติัตนในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

8. พิจำรณำอนุมติัรำยกำรท่ีทีนยัส ำคญัต่อบริษทั เช่น รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น กำรขยำยโครงกำร
ลงทุน กำรก ำหนดระดบัอ ำนำจด ำเนินกำร และกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิด
ปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหวำ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

9. พิจำรณำอนุมติั/หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัและบริษทัย่อยให้เป็นไปตำม
ประกำศ ขอ้ก ำหนด และแนวทำงปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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10. งดซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน 

11. รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตน และสำมี/ภรรยำ บุตร/ธิดำของตนในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุก
ไตรมำส รวมถึงแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบทนัทีหำกมีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั 

12. จดัให้มีกำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมติั 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ มีจ ำนวน 3 ท่ำน  ประกอบดว้ย  

 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำงรวฐิำ พงศนุ์ชิต ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยสุชำติ  ไตรศิริเวทวฒัน์ กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ 
3. นำงสำวรมยช์ลี จนัทร์ประสิทธ์ิ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัท ำใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงัน้ี 

1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้ง และเปิดเผยเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) ท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยในและพิจำรณำควำม
เป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง
หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และพิจำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ปริมำณงำน และ
ประสบกำรณ์ของบุคคลำกร รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย อยำ่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

6. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประกอบดว้ยควำมเห็นเก่ียวกบักระบวนกำรจดัท ำและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัถึงควำมถูกตอ้ง ครบถว้นเช่ือถือได ้รวมทั้งควำมเห็นเก่ียวกบั
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
6.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
6.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
6.3 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยห์รือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
6.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6.6 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
6.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฎิบัตืหน้ำท่ีตำมกฎบัตร 

(Charter) 
6.8 รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทัต่อบุคคลภำยนอก 
8. สอบทำนและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหท้นัสมยัและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์แวดลอ้มของ

บริษทั 
หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการอสิระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 (ห้ำ) ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 
หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

3. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรำย
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ใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ริหำรของผูมี้ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

4. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย (ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

5. ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั  

6. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ และ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ  ผูบ้ริหำร  หรือหุ้นส่วนผูจ้ดักำรของส ำนกั
งำนสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้สังกดัอยู ่

7. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพใดๆ  รวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย  หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  
ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่  2  ลำ้นบำทต่อปี  จำกบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ท่ีอำจมีควำมขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล  ให้รวมถึงกำรเป็นผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่  กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ  ผูบ้ริหำร  หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพนั้น 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 

  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ
พิจำรณำ และน ำรำยช่ือนั้นเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั โดยให้ถือคะแนนเสียงขำ้ง
มำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ
ให้คณะกรรมกำรคดัเลือกบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงลงได้ โดยมติของคณะกรรมกำรจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลืออยู ่ ทั้งน้ีบุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเช่นน้ีจะอยูใ่น
ต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำก ำหนดเวลำท่ีกรรมกำรผูอ้อกไปนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้ และส ำหรับผูบ้ริหำรของบริษทันั้น ผูบ้ริหำร
ระดบัสูงของบริษทัจะท ำหน้ำท่ีพิจำรณำคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรตั้งแต่ระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปและรำยงำนให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
รับทรำบ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2555 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2555 ท่ีประชุมมีมติใหก้ ำหนด

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัเป็น ดงัน้ี 
 

 ค่าตอบแทนรายเดือน / 
เดือน 

ค่าเบีย้ประชุม / คร้ัง 

คณะกรรมกำรบริษทั 10,000 15,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 3,000 10,000 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

-ไม่มี- 8,000 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง -ไม่มี- 8,000 
หมายเหตุ  ค่ำเบ้ียประชุมจ่ำยเฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมเท่ำนั้น โดยประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ให้ไดรั้บ
ค่ำตอบแทนสูงกวำ่กรรมกำรอตัรำร้อยละ 20 

 

ค่าตอบแทนรวมทีเ่ป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 
 

   ปี 2554 ปี 2555 
ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำรบริษทัทุก
ท่ำน (บำท) 

1,781,800 1,862,000 

จ ำนวนกรรมกำรบริษทั (ท่ำน) 7 7 
รูปแบบค่ำตอบแทน ค่ำเบ้ียประชุม และ

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
ค่ำเบ้ียประชุม และ
ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
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 ค่าตอบแทนอืน่ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังำน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหำคม 2547 เป็นตน้มำโดยพนกังำน
จะจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ  2  ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะท่ีบริษทัจะจ่ำยเงินสมทบในอตัรำร้อยละ  2  ของ
เงินเดือนทุกเดือน 

  
จ านวนคร้ังของการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประจ าปี 2554 และ 2555 
 

รายช่ือกรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 
นำยเชิดพงษ ์   สิริวชิช์ 5/9 5/6 - - - 1/1 
นำงปัทมำ       วงษถ์ว้ยทอง 9/9 6/6 - - 1/1 1/1 
นำยอคัรเดช   โรจนเ์มธำ 9/9 6/6 - - 1/1 1/1 
นำงรวฐิำ        พงศนุ์ชิต 6/9 5/6 4/4 4/4 1/1 1/1 
นำยสุชำติ       ไตรศิริเวทวฒัน ์ 7/9 6/6 4/4 4/4 1/1 1/1 
นำงสำวรมยช์ลี       จนัทร์ประสิทธ์ิ 1/9 6/6 -/4 4/4 - 1/1 
นำยภำวนั       สยำมชยั 9/9 6/6 - - 1/1 1/1 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ดงัรำยละเอียดหวัขอ้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรในหวัขอ้ยอ่ย “กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั”  
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โซลาร์ตรอนเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม  
 

บริษทัฯ ถือมัน่วำ่กำรบริหำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มเป็นพนัธกิจขององคก์รท่ีจะตอ้งใส่ใจพฒันำอยำ่งเป็นระบบ 
จึงไดก้ ำหนดโครงกำรกลยทุธ์ ดำ้นระบบกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัระบบควำมปลอดภยั และอำชีวอนำ
มยั โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำก ำหนดแนวทำง 
หลกัเกณฑ ์และแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบักำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนท่ีภำครัฐ
ก ำหนด และตรวจวดัคุณภำพอำกำศ น ้ำ และเสียงของโรงไฟฟ้ำในกลุ่มอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำร
บรรเทำมลภำวะทำงส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นปัญหำส ำคญัของโลกในปัจจุบนั 

 
บริษทัฯ ยดึมัน่ในวสิัยทศัน์ขององคก์รท่ีจะด ำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกบักำรธ ำรงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มและพฒันำสังคม

ชุมชนโดยรอบ บริษทัฯ ไดด้ ำเนินโครงกำรดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภำยในและภำยนอก 
 

โครงการด้านส่ิงแวดล้อม การด านินการ 
โครงกำรมำตรกำรลดกำรใชพ้ลงังำน - กำรปิดไฟฟ้ำแสงสวำ่งและเคร่ืองปรับอำกำศในช่วงเวลำหยดุพกั  

- กำรเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอำกำศ หลงัและก่อน เวลำเร่ิมและเลิกงำน  

โครงกำรธนำคำรขยะ  - ด ำเนินโครงกำรแยกขยะภำยในส ำนกังำนและโรงงำน และน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำร

จ ำหน่ำย ขยะขวดแกว้ ขวดพลำสติก มำสมทบเขำ้กองทุนพฒันำชุมชนรอบ

โรงงำนต่อไป 

โครงการด้านการมส่ีวนร่วมกบัชุมชน การด านินการ 
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับโรงเรียน
รอบโรงงำน 

- กำรจดักิจกกรรมงำนวดัเด็กและมอบทุนกำรศึกษำ 

 โรงเรียนบำ้นโป่งกะสงั  

- โครงกำรกิจกกรมกีฬำสมัพนัธ์ โรงเรียนประสิทธ์ิวทิยำคำร(บำ้นนำ) 

- กำรสนบัสนุนกิจกรรมแห่เทียนพรรษำประจ ำปี 2555 โรงเรียน 

- โครงกำรของขวญัเพื่อนอ้ง มูลนิธิ SPG  
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การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจดว้ยหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำ

โดยตลอด คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซ่ึงมีเน้ือหำ
ครอบคลุมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบติัของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) ในหมวดต่ำง ๆ ดงัน้ี 
 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
 บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส  
 ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 

  
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของผูถื้อหุ้นอนัไดแ้ก่ กำรซ้ือขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของ
กิจกำร กำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอยำ่งเพียงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจำรณำเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและ
หนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน อีกทั้งผูถื้อหุ้นควรไดรั้บทรำบกฎเกณฑ์วิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม และ
ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชุมในเวลำอนัควรมีโอกำสซกัถำมกรรมกำรและมีสิทธิมอบ
ฉันทะให้ผูอ่ื้นเขำ้ร่วมประชุม บริษทัฯ จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยไม่
จ  ำกดัเฉพำะสิทธิท่ีกฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนั้น 

บริษทัฯ จดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2555 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2555 กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมจ ำนวน 7 
คน และผูบ้ริหำรในต ำแหน่งส ำคญัเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งพร้อมเพรียง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
ในฐำนะนำยทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุม รำยงำนประจ ำปี และขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ให้แก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ในหนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯ ไดช้ี้แจงกฎเกณฑ์ วิธีกำรและ
เอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรลงทะเบียนเพื่อเขำ้ประชุมอยำ่งครบถว้น พร้อมทั้งแนบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวำระกำรประชุมใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษำก่อนกำรประชุม บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม รำยงำนประจ ำปี และ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นเวบ็ไซต ์(website) ของบริษทัฯ ก่อนกำรประชุม ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ประชุมดว้ยตนเองได้
สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระคนใดคนหน่ึงในจ ำนวน 2 คนเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ก่อนเร่ิมกำรประชุม ประธำน
ไดแ้จง้วธีิกำรออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ และในระหวำ่งประชุม ประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถำมและ
ใหผู้ท่ี้รับผดิชอบตอบขอ้ซกัถำมอยำ่งครบถว้น โดยมีระยะเวลำกำรประชุมประมำณ 2 ชัว่โมง ซ่ึงเพียงพอต่อกำรประชุม 
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ช้ีแจง ตอบขอ้ซักถำม และสรุปมติท่ีประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรำยงำนกำรประชุมซ่ึงจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม กำร
ออกเสียง รวมทั้งขอ้ซกัถำมในแต่ละวำระอยำ่งละเอียดใหต้ลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 14 วนัหลงัจำกวนัประชุมผูถื้อหุ้น และ
ได้เผยแพร่รำยงำนในเว็บไซต์  (Website) ของบริษทัฯ (www.solartron.co.th) เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ตรวจสอบโดยไม่
จ  ำเป็นตอ้งรอใหถึ้งกำรประชุมคร้ังต่อไป 
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

บริษทัฯ ตระหนกัวำ่ผูถื้อหุ้นทุกรำยควรไดรั้บกำรปฏิบติัท่ีเท่ำเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรดูแลให้
กำรใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม กำรจดักำรประชุมในลกัษณะท่ีสนนัสนุนให้มีกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำย
อยำ่งเท่ำเทียม เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ประชุมดว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมำประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนักรรมกำรและผูบ้ริหำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบ และก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรำยงำนส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร และกำร
พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์และส ำนกังำน กลต. 

 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2555 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2555 บริษทัฯ เสนอช่ือกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 

คน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมพิจำรณำมอบฉันทะให้คนใดคนหน่ึง และไดจ้ดัส่งแบบฟอร์มหนงัสือ
มอบฉันทะ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นเลือกใช้ให้เหมำะกบัควำมประสงค์ โดยรวมหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถ
ก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้ประธำนในท่ีประชุมไดด้ ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระท่ีก ำหนดในหนงัสือเชิญ
ประชุมและไม่มีกำรเพิ่มเติมวำระอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไวใ้นกำรประชุมประธำนเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถำม
และให้ผูท่ี้รับผิดชอบตอบขอ้ซกัถำมอยำ่งครบถว้นและเท่ำเทียมกนั โดยไม่ค  ำนึงวำ่ผูถื้อหุ้นนั้นจะเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่
หรือรำยย่อย บริษทัฯ จดัให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงเพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยประธำนแจง้ผลกำร
ลงคะแนนและจ ำนวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวำระต่อท่ีประชุมในทนัที หำกผูถื้อหุ้นมีขอ้
สงสัยก็สำมำรถโตแ้ยง้หรือขอใหต้รวจสอบคะแนนไดท้นัที นอกจำน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้ ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำร
ป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บทรำบ จำกกำรปฏิบติังำน เพื่อแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูอ่ื้น
ในทำงมิชอบ โดยไดก้ ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและแจง้ใหพ้นกังำนทุกคนในบริษทัฯ ไดรั้บทรำบแลว้ 
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงท่ี
มีกับบริษัท ซ่ึงบริษัทฯ จะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น 
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            คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร วำ่จะก ำกบัดูแลบริษทัฯ ใหมี้กำรปฏิบติัตำม
บทบญัญติัของกฎหมำย กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ละส ำนกังำน กลต. และค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่ำง ๆ ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจในประเด็นต่ำง ๆ  
เช่น ควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรม กำรยดึถือหลกัสิทธิ
มนุษยชนและควำมเท่ำเทียมกนัในโอกำสกำรท ำงำน เป็นตน้ อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดก้ ำหนดใหมี้กำรรำยงำนขอ้มูลส ำคญั
ของบริษท้ฯ ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ ควรไดรั้บรู้ ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เช่น งบกำรเงินรำย
ไตรมำส งบกำรเงินส ำหรับปี ขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีบริษทัฯ ช้ีแจงต่อบุคคลภำยนอก ระบบกำรควบคุมภำยใน เป็นตน้ 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้ช่องทำงในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือรับขอ้ร้องเรียน  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำมำรถแจง้ไดท่ี้ฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบซ่ึงเป็นฝ่ำยงำนท่ีข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือหำกผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลก็สำมำรถติดต่อหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยมีรำยละเอียดอยูใ่น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทำงกำรเงินและท่ีมิใช่
ขอ้มูลทำงกำรเงิน อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส ผำ่นทำงช่องทำงท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดง่้ำยมีควำมเท่ำเทียม
กนัในกำรเขำ้ถึง 

ในปีบญัชีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส งบกำรเงินประจ ำปี รำยงำนประจ ำปี แบบแสดง
รำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในวำระท่ีส ำคญั และ
ขอ้มูลอ่ืน ๆ อย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน ตรงเวลำ และได้เผยแพร่ขอ้มูลนั้นทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษไวใ้นเว็บไซต ์
(Website) ของบริษทัฯ (www.solartron.co.th) อีกทั้งไดจ้ดัให้มีหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นผูดู้แลปรับปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ และตอบขอ้ซกัถำมของนกัลงทุน ผูถื้อหุ้น หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน รำยงำนประจ ำปีและแบบแสดง
รำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลครบถว้นตำมแนวทำงท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยฯ์
และส ำนกังำน กลต. ซ่ึงรวมถึงบทบำทและหนำ้ท่ีของ 

 
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม จ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วม

ประชุมในปีท่ีผำ่นมำ ค่ำตอบแทนกรรมกำร รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงแสดง
ควบคู่ไปกบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
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5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ ถือหุ้น และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 
 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 
บริษัทฯ มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ  โดยในปัจจุบันมีจ านวนกรรมการรวม 7 ท่าน ประกอบด้วย 
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR)   3  ท่าน 
 กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR)  1  ท่าน 
 กรรมการอิสระ (INDEPENDENT DIRECTOR)    3  ท่าน 

 
บริษทัฯ มีกรรมกำรอิสระจ ำนวนรวม 3 ท่ำน และไดก้ ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. แลว้ตำมท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้ “กรรมกำรอิสระ” ดว้ยสัดส่วนและคุณสมบติั
ของคณะกรรมดงักล่ำวจึงถือไดว้ำ่คณะกรรมกำรของบริษทัฯ มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจอยำ่งเหมำะสม  ทั้งน้ีถึงแมว้ำ่ประธำน
กรรมกำรบริษทัจะไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรอิสระตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี แต่ดว้ยกำรยดึหลกัธรรมำภิบำลท่ีดีอนัเป็น
แนวทำงปฏิบติังำนของบริษทัฯมำโดยตลอดประกอบกบัประธำนกรรมกำรบริษทัเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณ์โดยตรงธุรกิจของบริษทัฯ มำเป็นระยะเวลำยำวนำนต่อเน่ือง  จึงเป็นขอ้พิสูจน์ท่ีเป็นเหตุผลวำ่กำรปฏิบติ้
หน้ำท่ีของประธำนกรรมกำรกระท ำอย่ำงโปร่งใส มีจรรยำบรรณ เป็นกลำงและยึดถือประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสีย
ทั้งหมดอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 
ในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก ำหนดวำ่ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึง

ในสำมเป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง
ในสำม โดยใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัทุกท่ำน ไดป้ฎิบติังำนโดยยดึหลกักฎหมำย ธรรมำภิบำลและ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รำยยอ่ยเป็นส ำคญั นอกจำกน้ีคณะกรรมทุกท่ำนยงัเตม็ใจในกำรเปิดเผยรำยละเอียดขอ้มูล
ส่วนตวั ซ่ึงอำจเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนของบริษทัไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปีของบริษทัฯ 
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นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีเลขำนุกำรบริษทัคอยประสำนงำนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ละส ำนกังำน กลต. เพื่อส่ือสำร
กฎระเบียบต่ำงๆท่ีเป็นปัจจุบนัใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯพึงทรำบและปฎิบติั เพื่อใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั
เป็นดว้ยควำมเรียบร้อยและถูกตอ้ง   
 
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

บริษทัฯ จดัใหมี้กำรแบ่งแยกบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบอยำ่งชดัเจนระหวำ่ง คณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อท่ีจะ
ช่วยในกำรดูแลและสนบัสนุนกำรบริหำรงำนของบริษทัฯ ทั้งน้ี รำยละเอียดของโครงสร้ำง บทบำท อ ำนำจ หนำ้ท่ี และ
ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรในชุดยอ่ยต่ำง ๆ สำมำรถดูรำยละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “โครงสร้ำงกำรจดักำร” 
 
5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำตดัสินใจและใหค้วำมเห็นชอบต่อวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ควำม
เส่ียง แผนงำนและงบประมำณของบริษทัฯ ท่ีน ำเสนอโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และจดัให้มีกลไกในกำรก ำกบัดูแล
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร  ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพคณะกรรมกำรบริษทั
ไดจ้ดัใหมี้กำรส่ือสำรระหวำ่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน เพื่อใหไ้ดรั้บทรำบถึงวิสัยทศัน์พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยของ
บริษทัฯ อย่ำงต่อเน่ือง โดยผ่ำนทำงระบบกำรส่ือสำรภำยในของบริษทัฯ  หรือระบบจดหมำยอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail) 
เป็นตน้ 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัในบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงเสริมให้เกิดกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีภำยในบริษทัเพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัมีควำมเจริญเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและมัน่คงดว้ยกำรบริหำรงำน
อยำ่งมีประสิทธิภำพและโปร่งใส อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ซ่ึงจะน ำไปสู่ประโยชน์สูงสุด
แก่บริษทัฯแลผูถื้อหุ้นโดยรวม  คณะกรรมกำรบริษทัจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในปี 2548 เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวทำงใหพ้นกังำนปฏิบติั 

คณะกรรมกำรบริษทัยงัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ
พนกังำนไดรั้บทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบติัท่ีบริษทัฯคำดหวงั นบัตั้งแต่กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำร
คำ้ สังคมส่วนรวม และต่อพนกังำนเอง โดยไดร้วบรวมขอ้พึงปฏิบติัดงักล่ำวจดัท ำเป็นเอกสำร “คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ” 
ข้ึน และไดเ้ผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ใหพ้นกังำนรับทรำบและเขำ้ใจถึงควำมส ำคญัอีกทั้งไดจ้ดัใหมี้กลไกและกระบวนกำร
ท่ีจะดูแล ติดตำม ประเมินผลใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งจริงจงั 
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คณะกรรมกำรบริษทั   ไดมี้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรป้องกนัมิให้มีผูท่ี้มีควำมเก่ียวโยงกบับริษทัฯ 
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน   โดยก ำหนดให้กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งอยู่บนพื้นฐำนของประโยชน์ของ
บริษทัฯ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. 

คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยใน  ทั้งด้ำนกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน  กำร
ปฏิบติังำนและรำยงำนทำงกำรเงิน  ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของทำงกำร  โดยบริษทัฯไดก้ ำหนดให้ฝ่ำย
งำนต่ำง ๆ ตอ้งปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงหลกักำรควบคุมภำยในท่ีดี    และปฏิบติัตำมกฎเกณฑข์องหน่วยงำนทำงกำรต่ำง ๆ 
อยำ่งเคร่งครัด  อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหฝ่้ำยก ำกบัและตรวจสอบมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลและตรวจสอบกำร
ปฏิบติังำน  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรภำยในบริษทัฯ เป็นไปโดยถูกตอ้งเหมำะสมตำมหลกักำรควบคุมภำยในท่ีดี  โดยฝ่ำย
ก ำกบัและตรวจสอบจะท ำกำรประเมินควำมเส่ียงในแต่ละส่วนงำนเพื่อก ำหนดขอบเขต  ระยะเวลำ  และจ ำนวนพนกังำน
ท่ีเหมำะสมในกำรตรวจสอบ  และน ำเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั
อยำ่งสม ่ำเสมอตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ 
 
5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ยไตรมำสละหน่ึงคร้ัง และยงัอำจมี

กำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมไดต้ำมควำมจ ำเป็น ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริหำรจะร่วมกนัพิจำรณำเลือกเร่ืองท่ีจะ
บรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยกรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองเข้ำสู่วำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรได้ และเลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู ้จ ัดท ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวำระกำรประชุม และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมใหก้รรมกำรทุกท่ำนไดรั้บทรำบเป็นกำรล่วงหนำ้เพื่อใหก้รรมกำรทุกท่ำนสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได้
อยำ่งพร้อมเพรียง 

 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำไวใ้ห้อยำ่งเพียงพอท่ีกรรมกำรจะสำมำรถ

เสนอวำระกำรประชุมและอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นไดโ้ดยทัว่ถึงกนั อีกทั้งประธำนกรรมกำรไดส่้งเสริมให้กรรมกำร
แต่ละท่ำนใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำแสดงควำมคิดเห็นหรือตดัสินใจอย่ำงละเอียดรอบคอบ และสร้ำงสรรคใ์นทุก ๆ 
วำระกำรประชุม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวำระหรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อบริษทัฯ ทั้งน้ี ถำ้มีวำระใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทั
จะเชิญผูบ้ริหำรของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเขำ้ร่วมในกำรประชุมเพื่อรำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศต่ำง ๆ หรือช้ีแจง
รำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะผูผ้ดิชอบโดยตรง และเพื่อให้กรรมกำรแต่ละท่ำนไดท้  ำควำมรู้จกักบัผูบ้ริหำรของหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ ส ำหรับใชป้ระกอบในกำรพิจำรณำถ่ำยทอดหนำ้ท่ีงำนต่อไป 
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ท้ังนีใ้นรอบปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระรวม 6 คร้ัง โดยรายงานการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2555 และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชี 2555” 
 
5.5 การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ
พิจำรณำ และน ำรำยช่ือนั้นเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั โดยให้ถือคะแนนเสียงขำ้ง
มำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ
ให้คณะกรรมกำรคดัเลือกบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงลงได้ โดยมติของคณะกรรมกำรจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลืออยู ่ ทั้งน้ีบุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเช่นน้ีจะอยูใ่น
ต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำก ำหนดเวลำท่ีกรรมกำรผูอ้อกไปนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้ และส ำหรับผูบ้ริหำรของบริษทันั้น ผูบ้ริหำร
ระดบัสูงของบริษทัจะท ำหน้ำท่ีพิจำรณำคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรตั้งแต่ระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปและรำยงำนให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
รับทรำบ แต่ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรจะตอ้งเป็นไปตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดแ้สดง
ขอ้มูลค่ำตอบแทนดงักล่ำวในหวัขอ้ “ค่ำตอบแทนกรรมกำร” 
 
5.6 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมกำรบริษทัไดส่้งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษทั เขำ้อบรมและ
พฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่จะเขำ้ร่วมกำรอบรมสัมมนำกบัตลำดหลกัทรัพยฯ์ ส ำนกังำน กลต. สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ซ่ึงในรอบปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษทั พนกังำนใน
ทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำควำมรู้มำโดยตลอด โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเร่ืองท่ีเก่ียวกบักฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัท่ีประกำศใชใ้หม่  
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รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง 
 

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ท่ีเกิดขึน้กับกิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ซ่ึงรายการส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกับ
การซ้ืออะไหล่และการให้ / รับบริการ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ 
และบริษัทเหล่านั้น และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะรายการ 
มลูค่ารายการ นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 แล้ว 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการกับบุคลลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่  เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ  กับกิจการท่ีมีความเก่ียวเน่ือง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้การด าเนินความคล่องตัว  และน าไปสู่การพัฒนาและการ
เจริญเติบโตแบบยัง่ยืน  และการท ารายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ   และผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคตเป็นท่ีตั้ง  มิได้กระท าเพ่ือจ าหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยงับุคคลท่ี
เก่ียวข้องแต่อย่างใด 
 
มาตรการ /ข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

 
บริษัทฯ มีการก าหนด เร่ืองการอนุมติัการขออนุมติัการท ารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอ านาจด าเนินการ

ของบริษัทฯ  ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
นโยบาย / แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 
บริษัทฯ ยังคงมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยู่   หากแต่รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ส่วน

ใหญ่เป็นรายการท่ีบริษัทฯ ต้องด าเนินการเพ่ือประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไปตามปกติ  โดยไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคลลท่ีอาจมีความขัดแย้งโดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือสอบ
บัญชีหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาพร้อมท้ังเปิดเผยชนิดมูลค่า  และ
เหตุผลในการท ารายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเคร่งครัด 
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รายการระหว่างกนั 
ในระหวำ่งปี  2554 และ ปี 2555 บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) มีรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
โดยมีรำยละเอียดตำมประเภทรำยกำร ดงัน้ี 
   

1. รำยกำรระหวำ่งบริษทักบับริษัท แฟ๊ค เร้นท์ จ ากดั 
  

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการและนโยบายการก าหนด
ราคา ปี 2554 ปี 2555 

เป็นคู่สมรสกรรมกำร คือ 
คุณปัทมำ  วงษถ์ว้ยทอง 

(1) ค่ำเช่ำโกดงั 556,920 556,920 เป็นค่ำเช่ำสถำนท่ีคลงัสินคำ้เพื่อใช้
ในกำรเก็บสินคำ้ของบริษทัเพื่อขำย
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย
สถำนท่ีดงักล่ำวน้ีเป็นสถำนท่ีท่ีอยู่
ใกลก้บัส ำนกังำนของบริษทั และ
รำคำค่ำเช่ำไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบกบั
อตัรำค่ำเช่ำโดยทัว่ไป 

 
 รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนขำ้งตน้เป็นรำยกำรท่ีสมเหตุสมผล ยติุธรรม เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติ และ / 
หรือ เป็นกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ 
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ค าอธิบายและวิเคราะห์ทางการเงิน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกบั 1,153.94 ลำ้นบำท บริษทัฯ มีอตัรำ

ก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 21.07 และมีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 171.32 ลำ้นบำท ในส่วนของตน้ทุนขำยคิดเป็นเงิน 910.83 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.93 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรลดลงจำกปี 2554 ร้อยละ 
8.90 สำเหตุหลกัเน่ืองจำกบริษทัฯตอ้งท ำกำรฟ้ืนฟูกำรก่อสร้ำงใหม่ ส ำหรับกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์
ขนำด 34.5 เมกกะวตัต ์ ท่ีประสบเหตุกำรณ์อุทกภยัเม่ือปลำยปี 2554 โดยบริษทัฯไดรั้บค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทั
ประกนัภยัส ำหรับควำมเสียหำยดงักล่ำวแลว้ 

ณ 31 ธนัวำคม ปี 2555 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ำกบั 2,407.09 ลำ้นบำทประกอบดว้ย (1) สินทรัพยห์มุนเวียน 
1,660.58 ลำ้นบำท (2) เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้134.66 ลำ้นบำท (3) ท่ีดินอำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ 
601.80 ลำ้นบำท (4) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 9.34 ลำ้นบำท และ (5) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.70 ลำ้นบำท  
หน้ีสินรวมเท่ำกบั 1,173.32 ลำ้นบำทประกอบดว้ย (1) หน้ีสินหมุนเวียน  1,160.37 ลำ้นบำท (2) หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
12.95 ลำ้นบำท  
ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 1,233.77 ลำ้นบำทประกอบดว้ย (1) ทุนช ำระแลว้ 449.66 ลำ้นบำท (2) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 540.93 
ล้ำนบำท (3) ส ำรองตำมกฎหมำย 39.68 ล้ำนบำท (4)ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรร 171.83 ล้ำนบำท และ (5) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 31.67 ลำ้นบำท 
 
  อตัรำส่วนทำงกำรเงินเปรียบเทียบ 3 ปีท่ีผำ่นมำ ดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 2555 2554 2553 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง 1.43 1.65 1.10 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว 1.19 1.18 0.36 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 15.69 2.90 (16.83) 
อตัรำก ำไรสุทธิ 14.85 2.31 (18.22) 
อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 8.03 1.90 (3.84) 
อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.95 0.90 0.61 
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บริษทั  โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2555 และ 2554 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อ  ผู้ถือหุ้นบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2555 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึง
วำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
 
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงิน ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำร
ประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงิน
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำร
ประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 
 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2555  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

Solartron Public Company Limited | Annual Report 2012 55 

 

 
ความเห็น 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
เร่ืองอืน่ ๆ 

งบกำรเงินของบริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
อ่ืนในส ำนกังำนเดียวกนั ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2555 
 
 
 
 

 
 
นำยอนุสรณ์ เกียรติกงัวำฬไกล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 2109 
บริษทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั 
 
กรุงเทพมหำนคร 
28 กุมภำพนัธ์ 2556 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
     

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  

     
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 
 

2555 
 

2554 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 
 

44,951,781 
 

128,485,931 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8 
 

462,750,039 
 

283,275,817 

รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ 9 
 

169,945,082 
 

3,867,160 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 9 
 

8,389,800 
 

53,398,564 

ลูกหน้ีชดเชยค่ำเสียหำยจำกบริษทัประกนัภยั 5 
 

690,513,748 
 

554,758,673 

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 10 
 

103,267,264 
 

110,387,408 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 11 
 

124,726,523 
 

263,100,000 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12 
 

56,040,208 
 

19,500,905 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 
  

1,660,584,445 
 

1,416,774,458 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
     

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 13 
 

134,662,560 
 

59,739,965 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 14 
 

601,802,666 
 

251,784,439 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 
 

9,342,313 
 

4,739,074 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16 
 

695,435 
 

124,516,507 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
  

746,502,974 
 

440,779,985 

      รวมสินทรัพย์ 
  

2,407,087,419 
 

1,857,554,443 

      

      
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

     
หน่วย : บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 
 

2555 
 

2554 

หน้ีสินหมุนเวยีน 
     

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17 
 

183,669,426 
 

91,757,401 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 18 
 

361,064,319 
 

167,627,769 

รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 9 
 

17,647,120 
 

44,429,204 

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 19 
 

2,658,992 
 

1,159,401 

ประมำณกำรค่ำเสียหำยจำกอุทกภยั 5 
 

15,191,561 
 

536,391,209 

เจำ้หน้ีค่ำควำมเสียหำยอุทกภยัแก่กิจกำรคำ้ร่วม 5 
 

551,964,885 
 

- 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
  

28,175,868 
 

17,222,236 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 
  

1,160,372,171 
 

858,587,220 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน - สุทธิ 19 
 

6,767,923 
 

2,511,213 

หุน้กูแ้ปลงสภำพ 20 
 

- 
 

13,570,650 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 21 
 

6,179,379 
 

4,458,800 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
  

12,947,302 
 

20,540,663 

รวมหนีสิ้น 
  

1,173,319,473 
 

879,127,883 

      

      
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
     

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

     
หน่วย : บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 
 

2555 
 

2554 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
     

ทุนเรือนหุน้  
     

ทุนจดทะเบียน 
     

หุน้สำมญั 719,452,723 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 1 บำท 22 
 

719,452,723 
 

450,000,000 

(31 ธนัวำคม 2554 : หุน้สำมญั 450,000,000 หุน้  
มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท)      

ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 
     

หุน้สำมญั 449,659,723 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 1 บำท 22 
 

449,659,723 
 

398,233,078 

(31 ธนัวำคม 2554 : หุน้สำมญั 398,233,078 หุน้  
มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท)      

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 23 
 

540,927,097 
 

505,617,325 

ก ำไรสะสม 
     

จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 24 
 

39,677,192 
 

39,677,192 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
  

171,833,901 
 

516,649 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
  

31,670,033 
 

34,382,316 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

1,233,767,946 
 

978,426,560 

      รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

2,407,087,419 
 

1,857,554,443 

      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 
     

     
หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ 

 
2555 

 
2554 

รายได้ 
     

จำกกำรขำยพร้อมติดตั้งและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำฯ 29 
 

1,101,993,302 
 

1,242,622,856 

จำกกำรขำย 
  

51,942,342 
 

24,076,787 

รวมรายได้ 
  

1,153,935,644 
 

1,266,699,643 

ต้นทุนขาย 
     

ตน้ทุนขำยพร้อมติดตั้งและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำฯ 
  

862,819,144 
 

1,148,479,250 
ตน้ทุนขำย 

  
48,011,381 

 
23,886,840 

รวมต้นทุนขาย 
  

910,830,525 
 

1,172,366,090 

ก าไรขั้นต้น 
  

243,105,119 
 

94,333,553 

รำยไดอ่ื้น 
     

ส่วนเกินเงินชดเชยจำกบริษทัประกนัภยั 5 
 

15,389,111 
 

- 
รำยไดด้อกเบ้ียรับ 

  
4,049,605 

 
1,209,938 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน 
  

3,625,377 
 

(1,757,218) 
อ่ืน ๆ 

  
4,003,995 

 
2,086,645 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 
  

270,173,207 
 

95,872,918 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 
  

(9,328,058) 
 

(10,522,550) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

  
(80,773,066) 

 
(49,458,172) 

หน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบับญัชี 
  

2,808,299 
 

2,616,194 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

  
(1,862,000) 

 
(1,781,800) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
  

(4,361,251) 
 

(7,439,932) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
  

176,657,131 
 

29,286,658 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
  

(5,339,879) 
 

- 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 
  

171,317,252 
 

29,286,658 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
     

ค่ำเส่ือมรำคำ-ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร 
  

(2,712,283) 
 

(2,712,283) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 
  

(2,712,283) 
 

(2,712,283) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
  

168,604,969 
 

26,574,375 

ก าไรต่อหุ้น 
     

ก ำไรสุทธิต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 25 
 

0.38 
 

0.09 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

           
 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

            ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

            
             

หน่วย : บาท 

           
องค์ประกอบอื่นของ 

  

   
ทุนเรือนหุ้น 

   
ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
   ที่ออกและ  ส่วนเกนิ  ส ารองตาม    ส่วนเกนิทุนจาก   

 หมายเหตุ  ช าระแล้ว  มูลค่าหุ้น  กฎหมาย  ยงัไม่ได้จัดสรร  สินทรัพย์ถาวร  รวม 

ยอดคงเหลอื - ปลายปี - 2553 

  
300,000,000  

 
407,250,000  

 
39,650,000  

 
(26,360,122) 

 
37,094,599  

 
757,634,477  

เพิ่มทุนระหวำ่งปี 22, 23 
 

98,233,078 
 

98,367,325 
 

- 
 

- 
 

- 
 

196,600,403 

ส ารองตามกฎหมาย 24 
 

- 
 

- 
 

27,192 
 

(27,192) 
 

- 
 

- 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
กำรบญัชี - 

            

                        
-    

เก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังำน 21 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(2,382,695) 
 

- 
 

(2,382,695) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 
  

- 
 

- 
 

- 
 

29,286,658 
 

(2,712,283) 
 

26,574,375 

ยอดคงเหลอื - ปลายปี - 2554 
  

398,233,078 
 

505,617,325 
 

39,677,192 
 

516,649 
 

34,382,316 
 

978,426,560 

เพิ่มทุนระหวำ่งปี 22, 23 
 

51,426,645 
 

35,309,772 
 

- 
 

- 
 

- 
 

86,736,417 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 
  

- 
 

- 
 

- 
 

171,317,252 
 

(2,712,283) 
 

168,604,969 

ยอดคงเหลอื - ปลายปี - 2555 

  
449,659,723 

 
540,927,097 

 
39,677,192 

 
171,833,901 

 
31,670,033 

 
1,233,767,946 

              หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
   

 
งบกระแสเงินสด  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555  

    

หน่วย : บาท 

  

2555  2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน     

ก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

176,657,131   29,286,658  

รำยกำรปรับปรุง : 
 

   

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  12,009,291   11,130,681  

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)  4,934,483   167,624  

ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ  402,337   1,139,259  

ค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยั(โอนกลบั)  126,865   (85,477) 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง(โอนกลบั)  (366,654)  (2,630,421) 

ตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย             2,546,073   -     

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  (710,401)  -     

ส่วนเกินค่ำชดเชยค่ำเสียหำยจำกกำรประกนัภยั  (15,389,111)  -     

ขำดทุนจำกกำรเลิกใชท้รัพยสิ์นถำวร  784,405   -     

ดอกเบ้ียจ่ำย  4,361,251   7,439,932  

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน  185,355,670   46,448,256  

สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  

   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  (184,441,067)  (143,569,587) 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน  45,008,764   (48,360,259) 

รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ  (166,077,922)  10,424,553  

ลูกหน้ีชดเชยค่ำเสียหำยจำกบริษทัประกนัภยั  (135,756,275)  (554,758,673) 

สินคำ้คงเหลือ  7,359,933   197,059,318  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (47,095,251)  15,146,636  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  3,894,549   (426,239) 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

    

งบกระแสเงินสด (ต่อ)     

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555   

  

 
หน่วย : บาท 

  2555  2554 

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  193,066,575   (111,049,783) 

รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้  (26,782,084)  (37,687,688) 

ประมำณกำรค่ำเสียหำยจำกอุทกภยั  (505,809,337)  536,391,209  

เจำ้หน้ีค่ำเสียหำยอุทกภยัแก่คู่คำ้กิจกำรคำ้ร่วม  551,964,885                          -    

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน  1,720,579   2,076,105  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  10,952,562   (9,264,143) 

เงนิสดจ่ายจากกจิกรรมด าเนินงาน  (66,638,419)  (97,570,295) 

จ่ำยดอกเบ้ีย  (4,361,251)  (7,439,932) 

รับคืนภำษีเงินได ้  8,010,451                          -    

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย  (5,339,385)  (6,154,121) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนนิงาน  (68,328,604)  (111,164,348) 

     กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

    เงินฝำกประจ ำสถำบนักำรเงินท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
 

(74,922,595) 
 

7,170,114  

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 

(80,380,000) 
 

-     

จ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

(26,390,190) 
 

(1,910,856) 

จ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

(5,062,040) 
 

(2,145,400) 

รับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

              715,186  
 

                       -    

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 
 

(186,039,639) 
 

3,113,858  
 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
   

 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555  
 
 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

  
2555 

 หน่วย : บาท 

2554 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน  91,912,025   22,300,859  

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำร                         -     8,820,000  

จ่ำยช ำระเงินกูร้ะยะสั้นจำกกรรมกำร                         -     (13,320,000) 

สญัญำเช่ำกำรเงินระยะยำวเพ่ิมข้ึน             7,555,079                          -    

จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  (1,798,778)  (1,368,919) 

รับจำกกำรออกเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ  84,000,000   228,370,650  

จ่ำยช ำระค่ำใชจ่้ำยในกำรออกเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ  (6,863,583)  (18,199,597) 

จ่ำยช ำระคืนหุน้กูแ้ปลงสภำพแก่ผูถื้อหุน้กู ้  (3,970,650)                         -    

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  170,834,093   226,602,993  

     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ  (83,534,150)  118,552,503  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  128,485,931   9,933,428  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  44,951,781   128,485,931  

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด :-     

รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงิน     

- จดัสรรส ำรองจำกก ำไรสุทธิเป็นส ำรองตำมกฎหมำย                         -     27,192  
- ตดัจ ำหน่ำยค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์ตีเพ่ิม  2,712,283   2,712,283  
- ปรับปรุงขำดทุนสะสมตน้ปีจำกกำรประมำณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน                         -     2,382,695  
- หุน้สำมญัเพ่ิมข้ึนจำกำรแปลงหุน้กูแ้ปลงสภำพ  51,426,645   98,233,078  
- ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัเพ่ิมข้ึนจำกกำรแปลงหุน้กูแ้ปลงสภำพ  42,173,355   116,566,922  
- โอนเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเคร่ืองจกัรเป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  338,680,000                          -    
- โอนเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบและค่ำใชจ่้ำยรอตดับญัชี       

เป็นเงินจ่ำยค่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  119,926,523                          -    
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี     
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 จดทะเบียน บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2529 ต่อมำ บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็น
บริษทัมหำชนจ ำกดั กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2547 และได้จด
ทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม 
2548 

1.2 สถำนประกอบกำร ส ำนกังำนของบริษทัฯ ตั้งอยูท่ี่ อำคำรพี.บี.ทำวเวอร์ ชั้นท่ี 16 เลขท่ี 1000/65, 66, 67 ซอย
สุขมุวทิ 71 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศ
ไทย 

1.3 ธุรกิจหลกั ประกอบ ขำยและติดตั้งแผงเซลลแ์สงอำทิตย ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำมและแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบญัชี  (“สภำวิชำชีพบญัชี”) และจดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปของประเทศไทย และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ท ำข้ึนเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดใน
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตำมประกำศของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยกำรทำงกำรเงิน 

2.2 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ำรบนัทึกตำมรำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี  

2.3 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใช้
กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำรซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ี
เก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำยผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

 ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง กำรปรับประมำณ
กำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวนและในอนำคตท่ีไดรั้บผลกระทบ  

2.4 เพื่อควำมสะดวกของผูใ้ช้งบกำรเงินจึงได้มีกำรแปลงบกำรเงินเป็นภำษำองักฤษจำกงบกำรเงินท่ีจดัท ำเป็น
ภำษำไทย  
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3. การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ถือปฏิบติักบังบ
กำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 เป็นตน้ไป มีดงัน้ี :- 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 12  ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 10 ควำมช่วย เหลือจำกรัฐบำล - กรณี ท่ีไม่ เ ก่ียวข้องอย่ำง
เฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

ฉบบัท่ี 21 ภำษีเงินได ้- กำรไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่ำ
เส่ือมรำคำท่ีตีรำคำใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
หรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี  

ฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบัติทำงบัญชี เ ก่ียวกับกำรโอนและกำรรับโอน
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี และประกำศสภำวิชำชีพบญัชีขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ส ำหรับปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำว 

อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 ภำษีเงินได้ ทำงฝ่ำยผูบ้ริหำรของบริษทัฯ อยู่ระหวำ่งกำรประเมินผล
กระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำว ซ่ึงยงัไม่สำมำรถสรุปไดใ้นขณะน้ี 
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ถือปฏิบติักบังบ
กำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 เป็นตน้ไปมีดงัน้ี :- 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินส ำหรับปีท่ีเร่ิมใช้มำตรฐำนกำรบญัชี
ดงักล่ำว 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 การขายพร้อมติดตั้งและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยพร้อมติดตั้งและจำกกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำฯ จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือติดตั้งแลว้
เสร็จ ลูกคำ้รับมอบงำนและบริษทัฯ ได้ออกใบแจง้หน้ีให้กบัลูกคำ้แล้ว ในกรณีท่ีมีกำรขำยพร้อมติดตั้งและ
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำฯ ตำมสัญญำท่ีมีกำรติดตั้งระยะยำว รำยไดด้งักล่ำวจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธี
อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ ซ่ึงค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบตน้ทุนงำนก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนแล้วจนถึงวนัส้ินปีกบั
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะใชใ้นกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระ
ตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 การขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของ
ควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือ
บริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแล้วนั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนัยส ำคญัในกำรได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบญัชีนั้น 
หรือไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยได้และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ หรือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำง
แน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้หลงัจำกหกัส่วนลดแลว้และไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รายได้อืน่และค่าใช้จ่าย 

รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิก
ใช ้

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใชไ้ดแ้สดงแยกต่ำงหำกเป็น “เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีขอ้จ ำกดัใน
กำรใช”้ ภำยใต ้“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณ
ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้กำรประมำณกำรดงักล่ำวพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินใน
อดีต และตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

4.4 รายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระและรายได้ก่อสร้างรับล่วงหน้า 

รำยได้ท่ียงัไม่เรียกช ำระประกอบด้วยตน้ทุนของค่ำวสัดุและค่ำแรงงำน ค่ำงำนผูรั้บเหมำช่วง ค่ำบริกำรและ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน รวมทั้งก ำไรหรือขำดทุนสุทธิท่ีไดค้  ำนวณข้ึนหกัดว้ยจ ำนวนท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้แลว้ 

สัญญำท่ีมีมูลค่ำของงำนเกินกวำ่จ ำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้จะแสดงไวภ้ำยใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน ส่วนสัญญำ
ท่ีมีกำรเรียกเก็บเงินลูกคำ้มำกกวำ่มูลค่ำงำนจะแสดงไวเ้ป็น “รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้” แสดงอยู่ในหน้ีสิน
หมุนเวยีน 

4.5 สินค้าคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือค ำนวณโดยใช้วิธีเฉพำะเจำะจง ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำร
ดดัแปลงและตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคำ้อยู่ในสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั ในกรณีของสินค้ำส ำเร็จรูป และสินค้ำ
ระหวำ่งผลิตท่ีผลิตเสร็จ ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำแรงทำงตรงและค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดย
ค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ  ำเป็นในกำร
ขำย 

บริษทัฯ ตั้งค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้ หรือเส่ือมคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกรำยกำรสินคำ้คงเหลือ  ณ วนั
ส้ินปี 
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4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินบนัทึกดว้ยรำคำทุน ส่วนอำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ เลือกท่ีจะแสดงมูลค่ำท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร และ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำนดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ รำคำท่ีตีใหม่หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงก ำหนดจำกเกณฑ์กำรใช้
งำนของสินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีกำรตีรำคำใหม่หักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมท่ีค ำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมนั้น
และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 

กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์ท่ีได้รับกำร
ประเมินไม่แตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีรำยงำน 

มูลค่ำของสินทรัพย์ส่วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกบญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ถำวร” แสดงอยู่ใน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมิน
มูลค่ำของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแลว้ จะบนัทึกเฉพำะส่วนท่ีตีมูลค่ำเพิ่มใน
คร้ังหลงัเกินกวำ่ส่วนท่ีเคยบนัทึกมูลค่ำลดลงของสินทรัพยร์ำยกำรเดียวกนั ในกรณีท่ีมูลค่ำของสินทรัพยล์ดลงจำก
กำรตีรำคำใหม่จะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับมูลค่ำท่ีลดลงเฉพำะจ ำนวนท่ีลดลงมำกกวำ่ส่วนเกิน
ทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นของสินทรัพยร์ำยกำร
เดียวกนันั้น    

ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำทรัพยสิ์นจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยโ์ดยบนัทึกมูล
ค่ำท่ีลดลงไปยงับญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร” ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5, 10 และ 20 ปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

บริษทัฯ ไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงหรือติดตั้งจนกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะ
พร้อมใชง้ำน 

บริษทัฯ ทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์ทุกส้ินรอบปีบญัชี และหำกคำดว่ำมูลค่ำ
คงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้บริษทัฯ ถือว่ำกำรเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรบญัชี 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำย
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของ
สินทรัพย ์ดงัน้ี 

 ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5  ปี 
  ใบรับรองคุณภำพ 25  ปี 

 ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยของซอฟทแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 

4.8 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บัผูใ้ห้เช่ำบนัทึกเป็นสัญญำ
เช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำวรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมอำยุของ
สัญญำเช่ำ 

4.9 สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญำเช่ำซ่ึงบริษัทฯ ได้รับโอนผลตอบแทนและควำมเส่ียงส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจ้ำของ บริษัทฯ บนัทึก
สินทรัพยท่ี์เช่ำในมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำพร้อมกบัภำระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ำย ค่ำเส่ือมรำคำของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงินและค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของบริษทัฯ ไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินว่ำ มีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
กำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน 

บริษทัฯ จะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวำ่มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

การค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน หมำยถึงรำคำขำยสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่ำ
ใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตจะคิด
ลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำด
ปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์น จะพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคล้องกบัหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
บริษทัฯ จะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำ
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน  
บริษทัฯ จะโอนปรับกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพื่อใหมู้ลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนไดไ้ม่เกิน
กว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลังหักค่ำเส่ือมรำคำเสมือนหน่ึงว่ำไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน 
รำยกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะบนัทึกเป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

4.11 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯ แปลงค่ำรำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปีเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีเกิดรำยกำร และแสดงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียนอำ้งอิงท่ีก ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนันั้น 
บริษทัฯ รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนทั้งท่ีเกิดจำกกำรช ำระเงินและกำรแปลงค่ำในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯ รับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯ จ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงิน
ท่ีบริษทัฯ จ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
บริษทัฯ มีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำร
เงินบ ำเหน็จหลงัออกจำกงำน ซ่ึงบริษทัฯ ถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  
บริษทัฯ ค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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4.13 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดโ้ดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธิทำงภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกร 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเงินได ้บริษทัฯ ค ำนวณภำษีเงินได้
ในอตัรำร้อยละ 23 (ปี 2554: อตัรำร้อยละ 30) 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 
บริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนของกำรเกิดภำระผกูพนัในปัจจุบนั
ตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผกูพนัดงักล่ำวคำดวำ่จะส่งผล
ให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยช ำระภำระผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณ
กำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนซ่ึงค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ี
ถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

5. ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่ในปี 2554 

จำกเหตุอุทกภยัคร้ังร้ำยแรงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในระหวำ่งไตรมำส 4 ของปี 2554 โครงกำรโรงไฟฟ้ำระหวำ่ง
ก่อสร้ำงของบริษทัฯ ในนำมกิจกำรคำ้ร่วมในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยำขนำด 34.5 MW (ควำมส ำเร็จของงำน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 ประมำณร้อยละ 95) ไดรั้บผลกระทบจำกกำรถูกน ้ำท่วม  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 บริษทัฯ รับรู้ค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเฉพำะส่วน
ของบริษทัฯ เป็นค่ำเสียหำยและค่ำชดเชยจำกบริษทัประกันรวมทั้งส้ิน 554.76 ล้ำนบำทในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ และแสดงยอดคงเหลือลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำเสียหำยรวมจำกบริษทัประกนัภยัจ ำนวน 554.76 ลำ้นบำท 
และประมำณกำรค่ำเสียหำยจำกอุทกภยัคำ้งจ่ำยจ ำนวน 536.39 ลำ้นบำทในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ในระหวำ่งปี 2555 บริษทัฯ ไดป้รับประมำณค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเพิ่มข้ึน 196.95 ลำ้นบำท 
(จำกเดิม 554.76 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 751.70 ลำ้นบำท) โดยมียอดประมำณกำรค่ำเสียหำยคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2555 จ  ำนวน 15.19 ลำ้นบำท 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2555 กำรประเมินควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น ้ ำท่วมดงักล่ำวจำกบริษทัประกนัภยั
เป็นท่ีส้ินสุด โดยบริษทัฯ ในฐำนะผูรั้บผลประโยชน์ในนำมกิจกำรคำ้ร่วมไดรั้บอนุมติัค่ำชดเชยเสียหำยรวมทั้งส้ิน 
1,671.77 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นของคู่คำ้กิจกำรคำ้ร่วมจ ำนวน 904.68 ลำ้นบำท และเป็นส่วนของบริษทัฯ จ ำนวน 
767.09 ลำ้นบำท ผลกระทบจำกเหตุกำณ์อุทกภยัสรุปไดด้งัน้ี:- 
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หน่วย : ลำ้นบำท 
 

2555 2554 
ผลกระทบรวมจาก
เหตุการณ์น า้ท่วม 

ค่ำชดเชยจำกบริษทัประกนัภยั 212.33 554.76 767.09 
หกั ค่ำควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์อุทกภยั (196.94) (554.76) (751.70) 
ส่วนเกินค่ำชดเชยจำกบริษทัประกนัภยั 15.39  - 15.39 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 บริษทัฯ มียอดคงเหลือลูกหน้ีชดเชยค่ำเสียหำยจำกบริษทัประกนัภยัจ ำนวน 690.51 ลำ้น
บำท และเจำ้หน้ีค่ำควำมเสียหำยอุทกภยัแก่คูค้ำ้กิจกำรคำ้ร่วมจ ำนวน 551.96 ลำ้นบำท 

 
6. ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ำยบริหำรอำจตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอน กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัไดแ้ก่ 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจำกกำรพิจำรณำมูลค่ำของลูกหน้ีจำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีอำจเกิดข้ึน ฝ่ำย
บริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยใชก้ำรวิเครำะห์
อำยุลูกหน้ี ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีตและกำรเปล่ียนแปลงของสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยำ่งไรก็ตำม 
กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น กำรปรับปรุง
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลอื 

บริษทัฯ พิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือเพื่อให้สะทอ้นถึงมูลค่ำท่ีแทจ้ริงท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำร
ขำยหรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกกำรใช ้ กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บดงักล่ำวทำงฝ่ำยบริหำรไดพ้ิจำรณำ
จำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน ซ่ึงยืนยนัวำ่
สถำนกำรณ์นั้นปรำกฏอยูแ่ลว้ ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน หรือ เม่ือมีหลกัฐำนหรือขอ้บ่งช้ีท่ีชดัเจนวำ่ตน้ทุนของสินคำ้
คงเหลือนั้นสูงกวำ่มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรจะท ำกำรทบทวนและประเมินมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บใหม่ เม่ือสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้มีกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือต ่ำกวำ่รำคำทุนหมดไป หรือ เม่ือมีหลกัฐำนชดัเจน
วำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บเพิ่มข้ึนเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 
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ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

บริษทัฯ ประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณ
จ ำนวนและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงท่ีตอ้งใช้ในโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ย ท่ีตอ้งใช้ในกำรให้บริกำร
ก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ บริษทัฯ จะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในกรณีท่ีตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั  

อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัฯ โดยจะมีกำรทบทวนค่ำเส่ือม
รำคำเม่ืออำยุกำรใช้งำนมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์
เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 2555 2554 
เงินสดในมือ 353,528 250,000 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 20,135,083 953,343 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 24,463,170 127,282,588 

รวม 44,951,781 128,485,931 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 2555 2554 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 480,931,992 288,497,183 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (22,357,438) (17,433,872) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 458,574,554 271,063,311 

ลูกหน้ีอ่ืน 4,175,485 12,212,506 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนือ้ืน่  462,750,039 283,275,817 

กำรวเิครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ มีดงัน้ี :- 
 2555 2554 
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 386,624,535 10,075,277 
ครบก ำหนดช ำระ   
- ไม่เกิน 3 เดือน 70,324,695 217,254,767 
- มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,675,272 33,225,870 
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- มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,040,987 3,253,638 
- มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 19,266,503 24,687,631 

รวม 480,931,992 288,497,183 

ในระหวำ่งเดือนสิงหำคม และธนัวำคม 2553 บริษทัฯ และบริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงในนำมบริษทัคำ้ร่วม ได้
ลงนำมสัญญำก่อสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์ห้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 2 สัญญำท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี:- 

หน่วย : ลำ้นบำท 

สัญญำ 
จ ำนวน 

MW 
มูลค่ำ
สัญญำ  

วนัเร่ิมตน้
สัญญำ 

ก ำหนดส่ง
มอบ 

ส่วนแบ่ง
รำยไดข้อง
บริษทัฯ 
ประมำณ 

36% 

ลูกหน้ีคงคำ้ง ณ 
31 ธนัวำคม 

เงินประกนั
ผลงำน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 

2555 2554 2555 2554 

1 34.5 2,843 
สิงหำคม 

2553 
พฤศจิกำยน 

2554 1,017 52  184 -   42 

2 9.43  767 
ธนัวำคม 

2553 
พฤศจิกำยน 

2554 273 -   34 -   12 

  3,610   1,290 52  218 -   54 

ในระหวำ่งเดือนสิงหำคม 2554 บริษทัฯ และบริษทัในต่ำงประเทศในนำมบริษทัคำ้ร่วม ไดส่้งมอบโรงไฟฟ้ำฯของ
สัญญำท่ี 2 แลว้ ส่วนสัญญำท่ี 1 มีก ำหนดส่งมอบในเดือนพฤศจิกำยน 2554 แต่ไดเ้กิดเหตุกำรณ์อุทกภยัข้ึนก่อน 
อุทกภยัคร้ังน้ีสร้ำงควำมเสียหำยให้กบัโรงไฟฟ้ำทั้งสองแห่ง อยำ่งไรก็ดี ตำมสัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำฯ ไดมี้กำร
ระบุให้กิจกำรคำ้ร่วมสำมำรถขยำยระยะเวลำส่งมอบโรงไฟฟ้ำฯ ท่ี 1 ได ้หำกมีเหตุสุดวิสัยอนัเน่ืองมำจำกภยั
ธรรมชำติ  

ในระหวำ่งเดือนกุมภำพนัธ์ 2555 บริษทัฯ และบริษทัคำ้ร่วมไดท้  ำสัญญำต่อทำ้ยสัญญำก่อสร้ำงท่ี 1 และ 2 ซ่ึงเป็น
งำนส่วนเพิ่มเพื่อใหโ้รงไฟฟ้ำทั้งสองแห่งแลว้เสร็จโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี :- 
สัญญำต่อทำ้ย มูลค่ำสัญญำ (ลำ้นบำท) ก ำหนดส่งมอบ 

สัญญำท่ี 1 (*) ไม่มี (*) กรกฎำคม 2555 

สัญญำท่ี 2 176.14 เมษำยน 2555 

*ตน้ทุนที่บริษทัฯ จ่ำยจริงส ำหรับโรงไฟฟ้ำน้ีจะไดรั้บกำรชดเชยจำกบริษทัประกนัภยั 
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ในระหวำ่งเดือนพฤษภำคม 2555 บริษทัฯ ในนำมกิจกำรคำ้ร่วมไดส่้งมอบโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยส์ัญญำท่ี 
2 (9.43 MW) ใหแ้ก่คู่สัญญำเสร็จส้ินแลว้ 

ณ วนัท่ีในรำยงำน บริษทัฯ อยูใ่นระหวำ่งส่งมอบโรงไฟฟ้ำสัญญำท่ี 1 (34.5 MW) โดยท่ีคู่สัญญำไดล้งนำมซ้ือขำย
ไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์หก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยแลว้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 ผูบ้ริหำรของ
บริษทัฯ เช่ือมัน่วำ่จะสำมำรถส่งมอบโรงไฟฟ้ำแห่งน้ีภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2556 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ ไดโ้อนสิทธิกำรรับช ำระเงินค่ำงำนเฉพำะส่วนงำนของ  บริษทัฯ 
จ ำนวน 2,133.11 ลำ้นบำท และ 1,028.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ใหแ้ก่ธนำคำรในประเทศหลำยแห่งตำมเง่ือนไขกำร
ขอวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำรดงักล่ำว (หมำยเหตุ 17)  
ณ 31 ธันวำคม 2554 บริษทัฯ ได้โอนสิทธิกำรรับช ำระเงินค่ำงำนของสัญญำท่ี 1 จ  ำนวน 243.8 ล้ำนบำท (31 
ธนัวำคม 2555: ไม่มี) ให้แก่บริษทัในต่ำงประเทศท่ีท ำสัญญำกบับริษทัฯ ในนำมกิจกำรคำ้ร่วม เพื่อใชใ้นกำรค ้ำ
ประกนักำรเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตส ำหรับกำรสั่งซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำฯ 

9. รายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

 2555 2554 

มูลค่ำตำมสัญญำก่อสร้ำงระยะยำว  2,805,253,666 1,328,002,404 

เงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ 8,389,800 53,398,564 

ลูกหนี้ทีย่งัไม่ถึงก าหนดช าระ   
กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 1,992,102,934 5,766,400 
หกั มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (1,822,157,852) (1,899,240) 

รายได้ทีย่ังไม่เรียกช าระ 169,945,082 3,867,160 

   
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า   
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ 88,358,456 1,299,914,613 
หกั กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ (70,711,336) (1,255,485,409) 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 17,647,120 44,429,204 

10. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 2555 2554 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 27,092,410 55,331,981 
วตัถุดิบ 41,077,105 53,244,460 
งำนระหวำ่งท ำ - 2,093,943 
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อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 1,941,510 919,515 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 34,212,575 93,633 
 104,323,600 111,683,532 
หกั ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำและเคล่ือนไหวชำ้ของสินคำ้คงเหลือ (1,056,336) (1,296,124) 

สุทธิ 103,267,264 110,387,408 

11.  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

 เป็นเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส ำหรับโรงงำนผลิตเซลล์แสงอำทิตยพ์ร้อมติดตั้งเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์กบัริษทัคู่สัญญำในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงมูลค่ำ 17.90 ลำ้นยูโร และบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินล่วงหน้ำบำงส่วน
แลว้จ ำนวน 5.60 ลำ้นยโูร (ประมำณ 263.00 ลำ้นบำท) ต่อมำในปี 2554 ไดมี้กำรตกลงแกไ้ขสัญญำจำกเดิม 17.90 
ลำ้นยูโร เป็น 11.39 ลำ้นยโูร ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัคงเหลือเป็นจ ำนวน 5.79 
ลำ้นยโูร (236.58 ลำ้นบำท)   

ในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2555 บริษทัฯ ไดจ่้ำยยอดคำ้งช ำระบำงส่วนแลว้จ ำนวน 2.00 ลำ้นยูโร (80.38 ลำ้น
บำท) และในระหวำ่งเดือนกนัยำยน 2555 บริษทัฯ และคู่สัญญำไดมี้กำรตกลงแกไ้ขมูลค่ำสัญญำ   จำกเดิม 11.39 
ลำ้นยโูรเป็น 13.89 ลำ้นยโูร เพื่อเพิ่มก ำลงักำรผลิตจำกเดิม 58.95 MW เป็น 70 MW โดยบริษทัฯ ไม่ตอ้งจ่ำยค่ำ
ส่วนเพิ่ม 2.50 ลำ้นยูโร แต่ให้คู่สัญญำเรียกเก็บกบับริษทัผูจ้ดัส่ง Wafer ซ่ึงบริษทัฯ ได้เคยจ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำ
วตัถุดิบไปแลว้จ ำนวน 2.50 ลำ้นยโูร (ประมำณ 119.90 ลำ้นบำท) 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 สรุป
ไดด้งัน้ี :- 

 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

 ลำ้นยโูร บำท 
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2554 5.60 263,100,000 
จ่ำยช ำระเพิ่มระหวำ่งปี 2555 2.00 80,380,000 

รวม 7.60 343,480,000 
รับโอนเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ (Wafer) (หมำยเหตุ16) 2.50 119,926,523 
รวม 10.10 463,406,523 
โอนเป็นอำคำร และอุปกรณ์ระหวำ่งปี (7.48) (338,680,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 2.62 124,726,523 
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12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 2555 2554 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำและอ่ืนๆ 30,726,563 5,044,415 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรียกคืน 12,124,814 699,222 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย - 10,556,524 
อ่ืน ๆ 13,188,831 3,200,744 

รวม 56,040,208 19,500,905 

13. เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ีข้อจ ากดัในการใช้ 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชเ้ป็นเงินฝำกประจ ำสถำบนักำรเงินประเภท 3 เดือน และเงินฝำกสะสม
ทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ ไดว้ำงเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัต่อธนำคำรเพื่อออกหนงัสือค ้ำประกนัให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ 
และส ำหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีกบัธนำคำร (หมำยเหตุ 17, 31.1 และ 31.2) 

 
14.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์
โรงงำน 

เคร่ือง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
อุปกรณ์

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง

และติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวำคม 2554 48,741,25

4 
43,598,33

0 
52,979,77

8 
35,942,739 23,213,722 149,218,72

1 
353,694,54

4 ซ้ือเพิ่ม / รับโอน - 2,120,274 2,597,405 3,914,652 10,534,33
6 

345,903,5
23 

365,070,19
0 จ ำหน่ำย / โอนออก - (18,500) (2,342,126) (14,301,51

0) 
(2,317,015) - (18,979,15

1) 31 ธนัวำคม 2555 48,741,25
4 

45,700,10
4 

53,235,05
7 

25,555,88
1 

31,431,04
3 

495,122,2
44 

699,785,5
83 ค่าเส่ือมราคาสะสม         

31 ธนัวำคม 2554 12,318,23
3 

15,883,46
3 

51,869,16
4 

25,576,44
1 

19,060,37
5 

- 124,707,6
76 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,926,497 2,365,478 388,431 4,687,061 2,183,023 - 11,550,490 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ลดลงลดลง 

- (3,415) (1,826,291) (14,051,84
8) 

(2,308,407) - (18,189,96
1) 31 ธนัวำคม 2555 14,244,73

0 
18,245,52

6 
50,431,30

4 
16,211,65

4 
18,934,99

1 
- 118,068,2

05 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์:       
31 ธนัวำคม 2554 - 8,005,440 31,801,44

2 
- - - 39,806,882 
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ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์
โรงงำน 

เคร่ือง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
อุปกรณ์

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง

และติดตั้ง รวม 

เพิ่มข้ึน - - - - - - - 

31 ธนัวำคม 2555 - 8,005,440 31,801,44
2 

- - - 39,806,882 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์: 

     
31 ธนัวำคม 2554 - 964,328 4,460,238 - - - 5,424,566 
เพิ่มข้ึน - 482,164 2,230,119 - - - 2,712,283 

31 ธนัวำคม 2555 - 1,446,492 6,690,357 - - - 8,136,849 
ค่าเผือ่การด้อยค่า        
31 ธนัวำคม 2554 10,524,18

6 
1,060,559 - - - - 11,584,745 

เพิ่มข้ึน - - - - - - - 

31 ธนัวำคม 2555 10,524,18
6 

1,060,559 - - - - 11,584,745 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2555 23,972,33

8 
32,952,96

7 
27,914,83

8 
9,344,227 12,496,05

2 
495,122,2

44 
601,802,6

66 31 ธันวาคม 2554 25,898,83
5 

33,695,42
0 

28,451,81
8 

10,366,29
8 

4,153,347 149,218,7
21 

251,784,4
39 

 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีแสดงรวมอยูใ่นกลุ่มบญัชี : - 

 2555 2554 
ตน้ทุนกำรผลิตและตน้ทุนขำย 1,260,181 362,240 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 10,290,309 10,661,017 

รวม 11,550,490 11,023,257 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ท่ีดินส่วนปรับปรุงท่ีดินส่ิงปลูกสร้ำงอำคำรโรงงำนพร้อมเคร่ืองจกัรของ
บริษทัฯ มูลค่ำตำมบญัชี จ  ำนวน 17.28 ลำ้นบำท และ 36.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดจ้ดจ ำนอง ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำ
ประกนัส ำหรับสัญญำสินเช่ือท่ีท ำกบัธนำคำรในประเทศ (หมำยเหตุ 17 และ 31.3) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์คิดค่ำเส่ือมรำคำเตม็มูลค่ำแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยูจ่  ำนวน 
70.93 ลำ้นบำท และ 85.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีสัญญำกำรก่อสร้ำงโรงงำนเซลล์แสงอำทิตยแ์ละติดตั้งระบบกบั
กิจกำรคำ้ร่วมในประเทศแห่งหน่ึง และไดจ่้ำยเงินบำงส่วนส ำหรับค่ำก่อสร้ำงและติดตั้งระบบดงักล่ำวแลว้เป็น
จ ำนวน 129.93 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 31.6) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 
ซอฟทแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 
ใบรับรอง
คุณภำพ 

ซอฟทแ์วร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 254,271 1,941,803 2,543,000 4,739,074 
ซ้ือเพิ่ม/โอนเขำ้ 4,127,120 3,478,008 226,000 7,831,128 
จ ำหน่ำย/โอนออก (841,500) - (2,769,000) (3,610,500) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยเพิ่มข้ึน/โอนออก (264,885) (193,916) - (458,801) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยลดลง 841,412 - - 841,412 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 4,116,418 5,225,895 - 9,342,313 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี แสดงรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

ในระหวำ่งปี 2549 และ 2550 บริษทัฯ มีสัญญำ Long term wafer supply 2 ฉบบักบับริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง
ซ่ึงจะส่งวตัถุดิบ (Wafer) ใหก้บับริษทัฯ ตำมสัญญำบริษทัฯ จะตอ้งจ่ำยเงินล่วงหนำ้จ ำนวน 12 ลำ้นยโูรท่ีไม่สำมำรถ
เรียกคืนและไม่สำมำรถยกเลิกได ้โดยตอ้งจ่ำยเป็นงวดๆ ภำยในระหวำ่งปี 2549 ถึงปี 2552 ในระหวำ่งปี 2549 บริษทั
ฯ ไดจ่้ำยเงินล่วงหนำ้จ ำนวน 2.16 ลำ้นยโูร และมียอดคงเหลือ 9.84 ลำ้นยโูร ต่อมำภำยหลงับริษทัฯ และคู่สัญญำได้
มีกำรเจรจำท่ีจะจ่ำยเงินหลำยคร้ัง 
ในระหว่ำงเดือนกนัยำยน 2555 บริษทัฯ ได้ตกลงกบัคู่สัญญำเพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส ำหรับผลิตเซลล์
แสงอำทิตยพ์ร้อมติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 11) โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัคือใช้เงินท่ี  บริษทัฯ จ่ำย
ล่วงหนำ้ให้ตำมสัญญำส่งมอบ Wafer (มูลค่ำ 12 ลำ้นยโูร ซ่ึงมียอดภำระผกูพนัจ ำนวน 9.84 ลำ้นยโูร) มีอนัส้ินสุด
ลงและใหถื้อวำ่เงินท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ำยเป็นเงินล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ (Wafer) จ  ำนวน 2.50 ลำ้นยโูรน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
เงินล่วงหนำ้เพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส ำหรับผลิตเซลลแ์สงอำทิตยพ์ร้อมติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (หมำย
เหตุ 11) 
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สรุปเงินล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ (Wafer) :- 
 2555 2554 

 ลำ้นยโูร บำท ลำ้นยโูร บำท 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ     
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 2.50 119,926,523  - 
 เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ   - 2.16 103,016,826 

 ค่ำใชจ่้ำยรอตดับญัชี  - 0.34 16,909,697 

รวมเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ 2.50 119,926,523 2.50 119,926,523 

โอนออกไปบญัชีเงินจ่ำยล่ำงหนำ้
ค่ำเคร่ืองจกัร(หมำยเหตุ 11) 

 
(2.50) (119,926,523) 

 
- - 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำ
วตัถุดิบคงเหลือ - - 2.50 119,926,523 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  695,435  4,589,984 

รวม  695,435  124,516,507 

17. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปี 2555 

อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปี 2554 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 5.00 - 7.775 22,344,329 5.87 - 6.875 19,696,697 
ทรัสตรี์ซีทและตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2.00 - 6.00 161,325,097 1.50 - 7.00 72,060,704 

รวม  183,669,426  91,757,401 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและสินเช่ืออ่ืนกบัธนำคำรในประเทศหลำยแห่ง
จ ำนวน 1,399 ลำ้นบำท และ 3,126 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงค ้ำประกนัโดย กำรโอนสิทธิกำรรับเงินโครงกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำฯ (หมำยเหตุ 8) เงินฝำกประจ ำ (หมำยเหตุ 13) และกำรจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงอำคำรโรงงำนพร้อม
เคร่ืองจกัรของบริษทัฯ (หมำยเหตุ 14) และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบริษทัฯ เป็นกำรส่วนตวั 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 2555 2554 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 339,240,218 149,079,410 

เจำ้หน้ีอ่ืน   
 เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง 5,937,004 5,937,004 
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 7,474,629 3,165,386 
 เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 1,182,368 3,441,976 
 อ่ืน ๆ 7,230,100 6,003,993 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 21,824,101 18,548,359 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อืน่ 361,064,319 167,627,769 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีสัญญำเช่ำซ้ือยำนพำหนะกบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศหลำยแห่งเป็น
ระยะเวลำ 29 เดือน ถึง 48 เดือน โดยบริษทัฯ จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำในอนำคตดงัน้ี 
 2555 2554 
ไม่เกิน 1 ปี  3,087,259 1,352,253 
1 - 4 ปี 7,204,939 2,734,930 
รวมค่ำเช่ำขั้นต ่ำ 10,292,198 4,087,183 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (865,283) (416,569) 
มูลค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำซ้ือขั้นต ่ำ 9,426,915 3,670,614 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี – สุทธิ (2,658,992) (1,159,401) 

สุทธิ 6,767,923 2,511,213 

 



รายงานประจ าปี 2555  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

Solartron Public Company Limited | Annual Report 2012 82 

 

20. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2554 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้บริษทัฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลง
สภำพท่ีออกใหม่ให้กบัผูล้งทุนต่ำงประเทศโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) ในมูลค่ำไม่เกิน 20 ลำ้นเหรียญ
สิงคโปร์ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ  

รำยละเอียดของหุน้กูแ้ปลงสภำพ มีดงัน้ี :- 

ขอ้ก ำหนดของหุ้นกู ้ รำยละเอียด 
ประเภทหุ้นกู ้ - หุ้นกู้แปลงสภำพชนิดระบุช่ือผูถื้อ หรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ท่ีให้สิทธิแปลง

สภำพเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ได้ และในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูจ้ะ
ออกและเสนอขำยในครำวเดียวหรือหลำยครำวก็ได ้

มูลค่ำ - ไม่เกิน 20 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมำณ 480 ลำ้นบำทท่ีอตัรำแลกเปล่ียน 
24 บำทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์) หรือในเงินสกุลอ่ืนใดในจ ำนวนเทียบเท่ำ 

อำย ุ - 3 ปี  
ดอกเบ้ีย - ร้อยละ 2 ต่อปี  
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  - สำมำรถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท ำกำร นบัจำกวนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ  
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีส ำรองไว้
เพื่อกำรแปลงสภำพ 

- ไม่เกิน 150 ลำ้นหุน้ หุน้ละ 1 บำท 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูแ้ปลงสภำพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี :- 

 
หุน้กูแ้ปลง

สภำพ 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 13,570,650 
เงินสดรับจำกผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ (หมำยเหตุ 22.1) 84,000,000 
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพใชสิ้ทธ์ิในระหวำ่งปี (หมำยเหตุ 22.1) (93,600,000) 
จ่ำยคืนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพในระหวำ่งปี (3,970,650) 

หุน้กูแ้ปลงสภำพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 - 

ในระหวำ่งเดือนมีนำคม 2555 ผูถื้อหุน้กูต่้ำงประเทศไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูค้รบตำมกรอบเพดำนสูงสุดไม่เกิน 
150,000,000 หุ้นตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี 2554 ในวนัท่ี 29 เมษำยน 2554  ในระหวำ่งปี 2554 และ 2555 
บริษทัฯ ไดรั้บเงินสดจำกกำรออกเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพรวมทั้งส้ิน 312.37 ลำ้นบำท และมีกำรใชสิ้ทธ์ิแปลง
สภำพหุน้ทั้งส้ิน 310.80 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัเพิ่มข้ึน 149.66 ลำ้นบำท (แบ่งออกเป็นจ ำนวนหุ้นสำมญั 
149,659,723 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัเพิ่มข้ึนรวม 161.14 ลำ้นบำท และยงัคงมีหุ้นกูแ้ปลง
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สภำพคงเหลือจ ำนวน 3,970,650 บำท (ประมำณ 150,000 เหรียญสิงคโปร์) โดยบริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระหุ้นกูแ้ปลง
สภำพคงเหลือจ ำนวนดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้กูต่้ำงประเทศแลว้ในวนัท่ี 6 มีนำคม 2555 ทั้งจ  ำนวน 

 
21.  ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงาน 

 บริษทัถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังำน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี            1 
มกรำคม 2554 โดยบริษทัฯ เลือกวิธีกำรปรับปรุงผลกระทบของตน้ทุนบริกำรในอดีตจ ำนวน 2,382,695 บำทกบั
ขำดทุนสะสมยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2554  

 กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 
ประกอบดว้ย :- 
 2555 2554 
ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน ณ 1 มกราคม  4,458,800 2,382,695 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,059,476 829,497 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 200,646 107,221 
ขำดทุนจำกสมมุติฐำนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 534,957 1,139,387 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนจ่ำยในระหวำ่งปี (74,500) - 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน ณ 31 ธันวาคม  6,179,379 4,458,800 

22. ทุนเรือนหุ้น 

22.1 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2554 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ ำนวน 
150 ลำ้นบำท (150 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 300 ลำ้นบำท (300 ลำ้นหุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 1 บำท) รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 450 ลำ้นบำท (450 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) โดยกำรออกหุ้น
สำมญัจ ำนวน 150 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเป็นกำรรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุ้นกูแ้ปลง
สภำพ (หมำยเหตุขอ้ 20) และบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 
2554 
ในระหวำ่งปี บริษทัฯ ไดมี้กำรรับช ำระเงินจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพและกำรใชสิ้ทธ์ิแปลงสภำพสรุป
ไดด้งัน้ี :- 
 2555 2554 
เงินสดรับจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ 84,000,000 228,370,650 
ใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้ทุน (หมำยเหตุ 20) 93,600,000 214,800,000 
มูลค่ำหุน้สำมญัเพิ่มข้ึน (หมำยเหตุ 20) 51,426,645 98,223,078 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัเพิ่มข้ึน (หมำยเหตุ 23) 42,173,355 116,566,922 
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22.2 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2555 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2554 อนุมติัให้บริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 
450,000,000 บำท (450,000,000 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็น 449,659,723 บำท (449,659,723 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 
บำท) โดยวิธีกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจำกกำรเตรียมไวร้องรับหุ้นกูแ้ปลงสภำพของบริษทัฯ จ ำนวน 
340,277 บำท (340,277 หุน้มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรยกเลิกกำรออกเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ
ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทุนต่ำงประเทศแบบเฉพำะเจำะจง และบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวง
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2555 

22.3 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2555 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2554 อนุมติัให้บริษทัฯ จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ
บริษทัฯ แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวน 269,793,000 บำท (จ ำนวน 269,793,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) โดยมีขอ้ก ำหนดดงัน้ี:- 

 จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 134,897,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ท่ีแต่ละคนถืออยู ่

 จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 89,931,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป 

 จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 44,965,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกเดิม 449,659,723 บำท (จ ำนวน 449,659,723 
หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัมูลค่ำ 269,793,000 บำท (จ ำนวน 269,793,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 
บำท) เป็น 719,452,723 บำท (719,452,723 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท) เพื่อรองรับกำรออกหุน้สำมญัแบบมอบอ ำนำจ
ทั่วไป (General Mandate) และบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี 15 
พฤษภำคม 2555 

23. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสูงกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัฯ ตอ้งบนัทึก “ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น” เป็นทุนส ำรอง บญัชีทุนส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงของส่วนเกินมูลค่ำหุน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 2555 2554 

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 505,617,325 407,250,000 

บวก  ส่วนเกินทุนจำกกำรแปลงสภำพจำกหุน้กูเ้ป็นหุ้น
สำมญั  

 

 
 (หมำยเหตุ 22.1) 42,173,355 116,566,922 
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หกั ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหลกัทรัพย ์ (6,863,583) (18,199,597) 

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 540,927,097 505,617,325 

24. ส ารองตามกฎหมาย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ีจะน ำไปจดัสรรเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธิเป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 27,192 บำท 
(31 ธนัวำคม 2555: ไม่มี) 

25. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัฯ และจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งงวดในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัแสดงกำรค ำนวณดงัน้ี 
 2555 2554 
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัฯ (ขั้นพื้นฐำน) 171,317,252 29,286,658 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก ณ วนัตน้ปี 398,233,078 300,000,000 
ผลกระทบจำกหุน้ท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิหุน้กูแ้ปลง
สภำพ 

48,369,674 27,700,255 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ขั้นพื้นฐำน) 446,602,752 327,700,255 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท)    0.38    0.09 

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯ ด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจดำ้นผลิตและจ ำหน่ำยแผงเซลล์แสงอำทิตยแ์ละอุปกรณ์
ทุกประเภทท่ีจะตอ้งน ำมำประกอบในกำรออกแบบกำรใชแ้ผงเซลลแ์สงอำทิตย์ โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียว
คือประเทศไทย ดงันั้นรำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึงเก่ียวกบัส่วน
งำนทำงธุรกิจและส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 2555 2554 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 23,622,291 19,364,842 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 42,520,864 28,645,372 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 12,009,291 11,130,681 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 23,046,554 38,982,234 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 30,333,514 (22,372,526) 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนของบริษทัฯ บนพื้นฐำนควำมสมคัรใจของพนกังำนใน
กำรเป็นสมำชิกของกองทุน โดยพนกังำนจ่ำยเงินสะสมและบริษทัฯจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือนของ
พนกังำนทุกเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพกบักระทรวงกำรคลงัและ
จดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 

ในระหวำ่งปี 2555 และ 2554 บริษทัฯ ไดจ่้ำยสมทบเขำ้กองทุนจ ำนวน 0.68 ลำ้นบำท และ 0.57 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
และบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี 

 
29. สิทธิและหน้าทีใ่นการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนอนุมติัให้บริษทัฯไดรั้บสิทธิประโยชน์หลำยประกำรในฐำนะไดรั้บกำรส่งเสริม
กำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ส ำหรับกำรประกอบแผงเซลล์แสงอำทิตยต์ำมบตัร
ส่งเสริมเลขท่ี 1610(2)/2546 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2546 และกำรผลิตเซลล์แสงอำทิตยต์ำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 
2181(9)/2548 ลงวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2548 ซ่ึงสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

สิทธิประโยชน์ บัตรส่งเสริมเลขที่ 
 1610(2)/2546 2181(9)/2548 
1. วนัท่ีออกบตัร 6 พฤศจิกำยน 2546 23 ธนัวำคม 2548 
2. กำรยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับ

เคร่ืองจกัร 
ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับ
เคร่ืองจกัรท่ีน ำเขำ้มำใช้เก่ียวกบั
กำรผลิตตำมท่ีคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนอนุมติั  

ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับ
เคร่ืองจกัรท่ีน ำเขำ้มำใชเ้ก่ียวกบั
กำรผลิตตำมท่ีคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนอนุมติั  

3. กำรยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับ
วตัถุดิบและวสัดุเพื่อใชใ้นกำร
ผลิตเพื่อกำรส่งออก 

5 ปีนบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 5 ปีนบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 
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สิทธิประโยชน์ บัตรส่งเสริมเลขที่ 
 1610(2)/2546 2181(9)/2548 

4. กำรยก เว้นภำ ษี เ งินได้ นิ ติ
บุคคล 

ได้รับยกเว้นภำษีส ำหรับก ำไร
สุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทุน ซ่ึงไม่รวมค่ำ
ท่ี ดินและทุนหมุนเวี ยนเป็น
ระยะเวลำ8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
(วนัท่ี 27 มกรำคม 2547) ซ่ึงจะ
ส้ินสุดในวนัท่ี 26 มกรำคม 2555 

ได้รับยกเว้นภำษีส ำหรับก ำไร
สุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 
8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำก
กำรประกอบกิจกำร (บริษทัฯยงั
ไม่ มี รำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรตำมบตัรส่งเสริมดงักล่ำว) 

เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2548 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เพิ่มก ำลงักำร
ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตยจ์ำกเดิมปีละประมำณ 40,000 แผง เป็นปีละประมำณ 195,000 แผง ตำมบตัรส่งเสริม
เลขท่ี 1610(2)/2546 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2546 ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยำยน 2547  
ต่อมำในเดือนกุมภำพนัธ์ 2549 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้เพิ่มก ำลงั
กำรผลิตแผงเซลลอ์ำทิตยเ์ป็นปีละ 269,568 แผง และไดรั้บอนุมติัใหแ้กไ้ขมูลค่ำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้
จำกเดิมไม่เกิน 61,000,000 บำท เป็นไม่เกิน 116,456,512 บำท ทั้งน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวำคม 2548 เป็นตน้ไป 
ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จำกกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีบริษทั
ฯ ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ในฐำนะท่ีเป็นกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ท่ี
ก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
กำรปันรำยได ้ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกิจกรรมท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนและกิจกรรมท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริมกำร
ลงทุนใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
ก. รำยได้จำกกำรขำย ตน้ทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตทำงตรงแสดงเป็นส่วนของกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำม

จ ำนวนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ข. ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยทำงออ้มปันส่วนตำมสัดส่วนรำยไดข้องแต่ละธุรกิจ 
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การรายงานรายได้ส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

 ส่วนท่ีไดรั้บ  
ส่วนท่ีไม่ได้

รับ  รวม 
 กำรส่งเสริม  กำรส่งเสริม   
รำยได ้      

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 240,000  1,104,791,319  1,105,031,319 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ -  48,904,325  48,904,325 

รวม 240,000  1,153,695,644  1,153,935,644 

 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 

 ส่วนท่ีไดรั้บ  
ส่วนท่ีไม่ได้

รับ  รวม 
 กำรส่งเสริม  กำรส่งเสริม   
รำยได ้      

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 56,437,322  1,202,790,148  1,259,227,470 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 4,165,241  3,306,932  7,472,173 

รวม 60,602,563  1,206,097,080  1,266,699,643 

30. รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั หรือมีกรรมกำร
ร่วมกนั ดงันั้นงบกำรเงินน้ีจึงแสดงรวมถึงผลของรำยกำรดงักล่ำวตำมมูลฐำนท่ีไดต้กลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัฯ 
กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจกำร 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2554 
บริษทั แฟ๊ค เร้นท ์จ ำกดั ใหเ้ช่ำโกดงัสินคำ้ 

และอำคำรโรงงำน 
มีคู่สมรสของ
กรรมกำรร่วมกนั 

มีคู่สมรสของ
กรรมกำรร่วมกนั 

นำยอคัรเดช  โรจน์เมธำ - ผูถื้อหุน้ และ
กรรมกำรบริษทัฯ 

ผูถื้อหุน้ และ
กรรมกำรบริษทัฯ 
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นำงปัทมำ วงษถ์ว้ยทอง - กรรมกำรบริษทัฯ กรรมกำรบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนัดงัน้ี 

ค่าบริการและค่าเช่า 
รำคำตำมสัญญำและรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัค่ำบริกำรและค่ำเช่ำท่ีมี
กบักิจกำรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

30.1 ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 
 2555 2554 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

นำยอคัรเดช  โรจน์เมธำ - - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 เป็นกำรกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน
ชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมโดยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย ซ่ึงมีกำรเคล่ือนไหวในระหวำ่งปีดงัน้ี :- 

 2555 2554 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  - 4,500,000 
กูเ้พิ่มข้ึนในระหวำ่งปี - 8,820,000 
จ่ำยคืนในระหวำ่งปี - (13,320,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม  - - 

30.2 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 
 2555 2554 
ค่ำเช่ำโกดงัเก็บสินคำ้   

บริษทั แฟ๊ค เร้นท ์จ ำกดั 556,920 556,920 

รวม 556,920 556,920 

31. ภาระผูกพนั หนังสือค า้ประกนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีธนำคำรในประเทศหลำยแห่งออกให้เพื่อค ้ำ
ประกนัผลกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นเงินรวมประมำณ 279.71 ลำ้นบำท และ 146.82 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 

31.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัธนำคำรในประเทศบำงแห่ง
ประกอบดว้ย 
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  (หน่วย : หน่วย) 
สกุลเงิน 2555 2554 
- ดอลลำร์สหรัฐ 218,820 - 
- ยโูร 4,064,570 - 
- บำท - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 หนงัสือค ้ำประกนัและเลตเตอร์ออฟเครดิต ค ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำ 
(หมำยเหตุ 13) 

31.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 บริษทัฯ มีสัญญำกูย้ืมเงินระยะยำวกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 500 ลำ้นบำท 
(31 ธนัวำคม 2555: ไม่มี) เพื่อกำรซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเซลล์แสงอำทิตย ์เงินกูย้ืม
ดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินบำงส่วน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีจะมีข้ึนในอนำคตและกำรจ ำน ำเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ของบริษทัฯ (หมำยเหตุ 14) และบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญำ เช่น บริษทั
ฯ ตอ้งด ำรงยอดคงเหลือเงินฝำกประจ ำ ด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ เป็นตน้ 

ในระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2555 บริษทัฯ ได้ยกเลิกสัญญำกู้ยืมเงินระยะยำว และไถ่ถอนหลกัทรัพยค์  ้ ำประกัน
ดงักล่ำวแลว้ 

31.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสัญญำอออกแบบโรงงำนพลงังำนแสงอำทิตยแ์ละ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรคงเหลือจ ำนวน 3.79 ลำ้นยโูร (ประมำณ 154.86 ลำ้นบำท) และ 5.79 ลำ้นยโูร (ประมำณ 236.58 
ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั (หมำยเหตุ 11) 

31.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2554 บริษทัฯมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำวตัถุดิบจ ำนวน 9.84 ลำ้นยูโร (31 
ธนัวำคม 2555 :ไม่มี) (หมำยเหตุ 16) 

31.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีสัญญำก่อสร้ำงกบักิจกำรคำ้ร่วมในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อท ำกำร
ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนผลิตเซลล์แสงอำทิตยข์องบริษทัฯ จ ำนวนเงิน 144.72 ล้ำนบำท บริษทัฯ ได้จ่ำยเงินค่ำ
ก่อสร้ำงแลว้เป็นจ ำนวน 129.93 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นบญัชีงำนระหวำ่งก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 14) บริษทัฯ ยงั
มีภำระผกูพนัคงเหลืออีก 14.79 ลำ้นบำท 

32. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบำยกำรจดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเงิน 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ บริษทัฯ ไม่มีกำรออกเคร่ืองมือทำงกำร
เงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือกำรคำ้ 
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32.2 ควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ มีนโยบำยกำรให้
สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำท่ีได้มีกำรอนุมติัวงเงินสินเช่ือแล้วว่ำมีฐำนะกำรเงินดีและมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเก็บหน้ีเหล่ำน้ีเกินกวำ่
จ ำนวนท่ีไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้ มูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวหัก
ดว้ยค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัของลูกหน้ี เน่ืองจำกมีลูกคำ้หลกัเพียงไม่ก่ีรำยโดยผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินของลูกหน้ีดงักล่ำว 

32.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศต่ำงประเทศ ซ่ึงไม่ไดรั้บกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : หน่วย) 
 2555 2554 
สินทรัพย์   
ลูกหน้ีกำรคำ้   

ดอลลำร์สหรัฐ 51,341 30,045 
ยโูร 112,335 140,283 

หนีสิ้น   
ทรัสตรี์ซีทและตัว๋สัญญำใชเ้งิน   

ดอลลำร์สหรัฐ - 268,744 
ยโูร - 524,739 
เยน - - 

เจำ้หน้ีกำรคำ้   
ดอลลำร์สหรัฐ 183,654 1,029,689 
ยโูร 1,164,649 7,875 
เยน - 603,300 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 บริษทัฯ มีสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จ ำนวน 911,013 ยโูร โดยมีก ำหนดส่ง
มอบภำยในเดือนมีนำคม 2556 (31 ธนัวำคม 2554: ไม่มี)  
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32.4 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัฯ บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำร 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมีดอกเบ้ียในอตัรำลอยตวั 

32.5 ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่อง 

บริษทัฯ มีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเพื่อท ำใหผ้ลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

32.6 มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทำงกำรเงิน 

บริษทัฯ ใชว้ธีิกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนกนัในรำคำตลำด ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน บริษทัฯ มีกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจำกกำรแลกเปล่ียน
หรือช ำระหน้ีสินภำยใตเ้คร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น และเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ จึงเช่ือวำ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 และ 2553 รำคำ
ตำมบญัชีของเคร่ืองมือทำงกำรเงินของบริษทัฯ ไม่แตกต่ำงไปจำกรำคำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 

33. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม 
และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.95 : 1 
และ 0.90 : 1 ตำมล ำดบั   

34. การจัดประเภทรายการใหม่ 

 รำยกำรในงบกำรเงินของปี 2554 บำงรำยกำรไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรำยกำรในงบกำรเงินของปี 2555 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ หรือส่วนของผูถื้อหุน้ของปี 2554 ตำมท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงัน้ี :- 
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ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ 
หลงัจดั      

ประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 271,063,311 (271,063,311) - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - 283,275,817 283,275,817 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 31,713,411 (12,212,506) 19,500,905 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 149,079,410 (149,079,410) - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 167,627,769 167,627,769 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 35,770,595 (18,548,359) 17,222,236 
 
งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 
ลูกหน้ีกำรคำ้ (132,778,307) 132,778,307 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - (143,569,587) (143,569,587) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,355,356 10,791,280 15,146,636 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ (129,598,142) 129,598,142 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - (111,049,783) (111,049,783) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 9,284,216 (18,548,359) (9,264,143) 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหอ้อกงบกำรเงินเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2556 
 


