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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
  
 
เรยีนท่านผูถ้อืหุน้ 
 
 ในปี 2556 ความต้องการใช้พลงังานของโลกมอีตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ผลกัดนัด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงและพฒันาพลงังานทีย่ ัง่ยนื ดงันัน้บรษิัทโซลาร์ตรอน จ ากดั 
(มหาชน) ในฐานะผูผ้ลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งในภูมภิาคอาเซยีน จงึขบัเคลื่อนองคก์ร
ตามแนวทาง “นวตักรรมสู่การเติบโต”  โดยน าเทคโนโลยทีางเซมคิอนดกัเตอร์ผสมผสานกบัเทคโนโลยพีลงังาน
แสงอาทติยม์าประยุกต์ใชก้บัสายการผลติในโรงงาน Solar cell and Solar Module เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บั
ผลติภณัฑข์องบรษิัท ลดต้นทุนเชงิพาณิชย ์สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก พรอ้มทัง้ขยายโอกาสในการสรา้งแบรนด์
โซลารต์รอนอย่างยัง่ยนืดว้ย ปจัจุบนัผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัจากภาครฐั และลูกค้าทัง้ในทวปียุโรป, 
อเมรกิาและเอเชยี  ถอืเป็นกา้วย่างแห่งการเตบิโตทีส่ าคญัอกีกา้วหนึ่งของบรษิทั 

ผลงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในปี 2556 ได้แก่การเปิดด าเนินการโรงงานผลติแผ่นเซลล์และแผงเซลล์
แสงอาทติยข์นาดก าลงัการผลติ 70 เมกกะวตัต ์ดว้ยเทคโนโลยใีนระดบั World class นอกจากนี้ยงัประสบความส าเรจ็
ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 50 เมกกะวตัต์ อกีทัง้บรษิัทยงัผลกัดนัโครงการพลงังานสะอาดสู่
ชุมชนดว้ยการบรจิาคระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ก่ชุมชนทีไ่ม่มไีฟฟ้าใชใ้นจงัหวดัปราจนีบุร ีบุรรีมัย ์ชยัภูม ิ
ฯลฯ เป็นตน้ ใหม้โีอกาสไดใ้ชไ้ฟฟ้าอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกบัจงัหวดัอื่น เป็นการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนือกีดว้ย  

ส าหรบัผลประกอบการในปี 2556 บรษิทัมยีอดขาย 1,352 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 198 ลา้นบาท คดิเป็น 
17.18% โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ท าใหม้กี าไรสุทธ ิ 121.27 ลา้นบาท  
ลดลงจากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 11.27 ซึง่มาจากปจัจยัมาจากการเตรยีมพรอ้มทางดา้นบุคลากรและเครื่องจกัรส าหรบัการ
เปิดด าเนินการโรงงาน Solar Cell and Solar Module ซึง่จะส่งผลในการเพิม่รายไดแ้ละก าไรใหก้บับรษิทัในปี 2557 
ต่อไป 

นอกจากความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณภาพตลอดระยะเวลา 28 ปีแลว้ คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ยงัยึดมัน่ในการบริหารงานแบบยัง่ยืน เพื่อด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และสงัคม โดยใช้
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 

ในนามคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพฒันาบรษิัทฯ จน
เจริญก้าวหน้า และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พนัธมติรทางธุรกจิ ที่ให้การสนับสนุนบรษิัทฯ ด้วยดเีสมอมา เพื่อพร้อมจะ
ขบัเคลื่อนบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืไปดว้ยกนั 

 
 
 

 
 
 

 

  

เชิดพงษ์   สิริวิชช ์
ประธานกรรมการบริษทั 

ปัทมา   วงษ์ถว้ยทอง 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียนท่านผูถื้อหุ้น 
 
บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการแต่งตัง้ขึน้ตามมติของคณะกรรมการบรษิัท ใหม้บีทบาท หน้าที่ ความ
รบัผดิชอบในการสอบทานรายงานทางการเงนิรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ส่งเสรมิและ
ผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีาร
บรหิารความเสีย่ง และระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่ง2 ปีและให้

กรรมการอสิระของบรษิทัหมุนเวยีนกนัเป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบทีค่รบวาระเพื่อใหเ้กดิความเป็น
อสิระในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างแทจ้รงิ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย นางรวฐิาพงศนุ์ชติเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบพลเอกสุรพนัธ์พุ่มแก้ว และนายสุชาติไตรศิริเวทวัฒน์เป็นกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน หรอืเป็นผูส้อบ
บญัช ีทีป่รกึษา คู่คา้หรอือื่นๆ กบับรษิทั ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย กฎระเบยีบไดก้ าหนดไว้ 

 
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ี

จ านวน 4 ครัง้ นอกจากนี้ยงัไดจ้ดัใหม้กีารสอบทานรายงานทางการเงนิร่วมกบัผูส้อบบญัช ีเพื่อสง่เสรมิการปฏบิตัหิน้าที่
อย่างเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี 

เรื่องส าคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมด้วยความเห็นโดยสรุป
ประกอบดว้ยเรื่องต่างๆ ดงันี้ 

 
1. ความถกูต้อง เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิร่วมกบัผูส้อบบญัช ีก่อนทีจ่ะน างบการเงนิเสนอเพื่อขออนุมตัิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชีมไิด้ตัง้ข้อสงัเกตที่มนีัยส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งสอบทาน
รายการบญัชรีายการทีม่กีารเปลีย่นแปลง และรายการปรบัปรุงทีม่นียัส าคญั ตลอดจนความเหมาะสม เพยีงพอของการ
เปิดเผยขอ้มูล เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่างบการเงนิไดแ้สดงรายการอย่างเหมาะสม ชดัเจน เพยีงพอทนัเวลา และจากผลการ
สอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิในปี 2556 ทีบ่รษิทัฯ จดัท าขึน้นัน้ มคีวามถูกต้อง
เหมาะสม เพยีงพอ เชื่อถอืได ้และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 
 
2. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อ
ความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย  
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3. การบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นรายไตรมาส เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า
ฝ่ายบรหิารไดด้ าเนินกจิกรรมการบรหิารความเสีย่งถงึระดบัปฏบิตักิารอย่างเหมาะสม และการระบุปจัจยัความเสีย่งมี
ความครบถ้วน ถูกต้องเพยีงพอต่อการเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรบัการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ว่า ในปี 2556 ปจัจยัความเสีย่งทีบ่รษิทัไดร้ะบุมคีวามเหมาะสม และฝ่ายบรหิารด าเนินการลดความเสีย่งได้
เป็นอย่างด ี

 
4. ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และผู้สอบบญัชเีป็นประจ าทุกไตรมาส และมคีวามเหน็ว่า บรษิัทฯ มรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพมรีายงานทางการเงนิเชื่อถอืได ้และปฏบิตัติามกฎ 
ระเบยีบ และนโยบายของบรษิทัฯ 

 
5. ความเหมาะสมของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

   
  บรษิัทฯ เขา้ท ารายการเกี่ยวโยงโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกจิการและกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ที่

เกีย่วขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการเกีย่วโยง ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมี
ความเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้ในปี 2556 เป็นรายการเพื่อประโยชน์ของบรษิทั มเีงื่อนไขทางการคา้ และราคาตามปกติ
ทัว่ไป มกีารเปิดเผยในงบการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

 
6. การปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกบัฝา่ยตรวจสอบภายในสอบทานการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯใหป้ฏบิตัติาม

กฎหมายและกฎ ระเบยีบของส านักงาน ก.ล.ต.อย่างสม ่าเสมอจงึไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคญัที่แสดงให้เห็นว่า
บรษิทั ไดม้กีารปฏบิตัทิีข่ดัต่อกฎหมาย และกฎ ระเบยีบ  

 
7. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาความสามารถของผู้สอบบญัชจีากรายงานของผู้สอบบญัช ีและการ

ประชุมเป็นการเฉพาะ และมคีวามเหน็ว่าผูส้อบบญัช ีของบรษิทั ปิตเิสว ีจ ากดั มคีวามเป็นอสิระ และปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความเหมาะสมตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพีการสอบบญัช ีจงึเหน็สมควรเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อขอ
อนุมตัผิูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตัง้ บรษิทั ปิตเิสว ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2557  

 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองในปี 2556 ทัง้คณะโดย

เปรยีบเทยีบกบักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย ์และส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่
ผลการประเมนิพบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
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จากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความรอบคอบและเป็นอสิระ และมคีวามเหน็ในภาพรวมว่า บรษิทัฯ มกีารรายงานขอ้มูล
ทางการเงินอย่างถูกต้องมกีารด าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสทิธิภาพมกีารบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสทิธผิล ถือปฎิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ เปิดเผย
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางประโยชน์อย่างครบถว้น และมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ี

 
 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางรวิฐา   พงศนุ์ชิต) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
  



รายงานประจ าปี2556  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

5 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 
วิสยัทศัน์ 

ผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยรีะบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ในภมูภิาคอาเซยีน  
 

พนัธกิจ 
ดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็น

แหล่งพลงังานทางเลอืกทีส่ าคญัของประเทศไทย บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) จงึไดก้ าหนดกรอบและแนว
ทางการด าเนินงานในทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ดงันี้ 

 
 ต่อผูถื้อหุ้น จะด าเนินธุรกจิทีส่รา้งผลตอบแทนอย่างยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

 ต่อลูกค้า
  

จะสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ โดยการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพระดบั
สากล ดว้ยราคาทียุ่ตธิรรม 

 ต่อคู่ค้า จะด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม มุ่งสรา้งความสมัพนัธแ์ละ
ความร่วมมอืทีด่ ีเพื่อพฒันาประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างยัง่ยืน 

 ต่อพนักงาน จะสนบัสนุนและพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและการท างาน
ใหเ้ป็นมอือาชพี 

 ต่อสงัคมชุมชน จะเป็นองคก์รทีด่ขีองสงัคมในการด าเนินกจิการ ไม่สรา้งมลภาวะหรอืผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและมสีว่นร่วมในการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีก่สงัคมชุมชน 

 
กลยุทธบ์ริษทั 
 

1. แสวงหาและพฒันาเทคโนโลยรีะบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ให้มปีระสทิธิภาพเพิม่ขึ้น

เหมาะสมกบัการใชง้านในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน 

2. สามารถรบัประกนัผลผลติพลงังานไฟฟ้าสงูสดุจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ทีใ่ชผ้ลติภณัฑแ์ละ

บรกิารของบรษิทัฯ อย่างครบวงจร 

3. พฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ โดยยกระดบัความเป็นมอือาชพีใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของธุรกจิ

ในอนาคต   
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)ประกอบธุรกจิผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยม์านานกว่า  27  

ปี นอกจากน้ียงัใหบ้รกิารส ารวจ ออกแบบ ตดิตัง้ และบ ารุงรกัษา ระบบการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบครบ
วงจร  ปจัจุบนับรษิทัฯขยายโรงงานผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์เป็นขนาดก าลงัการผลติ 70  เมกะวตัต์ต่อ
ปี  เพื่อรองรบัการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของความตอ้งการทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึง่สง่ผลใหโ้ครงการต่างๆ
ที่บริษัทได้รับผิดชอบ สามารถด าเนินการ โดยมีต้นทุนการติดตัง้ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ต ่ า เป็นผลให้ผู้ลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด นอกจากนี้กจิการของบรษิัทฯ จดัเป็นกจิการที่รฐับาลใหค้วามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
เป็นพเิศษเพราะยงัสอดคลอ้งกบันโยบายสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนของรฐับาล สรา้งความมัน่คงทางดา้นพลงังาน
ใหก้บัประเทศ  
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บริษทัมีโครงสรา้งรายได้จากการประกอบธรุกิจโดยสรปุดงัน้ี 
  

  
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

มลูค่า 
(พนับาท) 

รอ้ยละ มลูค่า 
(พนับาท) 

รอ้ยละ มลูค่า 
(พนับาท) 

รอ้ยละ 

1. ธุรกจิออกแบบ ตดิตัง้ก่อสรา้ง 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

1,242,623 97.98 1,101,993 93.31 1,347,185 97.18 

2. ธุรกจิผลติและขายแผงเซลล์
แสงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ประกอบ* 

24,077 1.90 51,942 4.40 5,003 0.36 

3. รายไดอ้ื่นๆ** 1,539 0.12 27,068 2.29 34,064 2.46 

รายไดร้วม 
 

1,268,239 100.00 1,181,003 100.00 1,386,253 100.00 

หมายเหต:ุ  
*หมายถงึรายไดจ้ากค่าบรกิารตดิตัง้ระบบฯ รวมกบัรายไดจ้ากการขายแผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  
**ประกอบดว้ย รายไดจ้ากดอกเบีย้รบั ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น สว่นเกนิเงนิชดเชยจากบรษิทัประกนัภยั 

 
2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 
ธุรกจิออกแบบ ตดิตัง้ก่อสรา้ง โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
 บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารออกแบบ ตดิตัง้ก่อสรา้ง โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบครบวงจรมผีลงานกว่า 150 

เมกกะวตัต ์ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา โดยมีงานหลกั 2 ประเภทใหญ่ คอื งานทางดา้นโยธา ซึง่ครอบคลุมถงึการปรบัพืน้ที่
ก่อสรา้งระบบระบายน ้า ระบบท่อใตด้นิ การก่อสรา้งอาคาร และโรงคลุมเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า การก่อสรา้งฐานราก 
และตดิตัง้โครงรองรบัแผงเซลลแ์สงอาทติย ์เป็นตน้ 

ส าหรบังานทางด้านไฟฟ้าบริษัทเป็นผู้ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าแรงต ่าและแรงสูง 
ติดตัง้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และระบบประมวลผล ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงติดตัง้ระบบ
สาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานและความปลอดภยั  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีบ่รษิทัออกแบบและตดิตัง้สามารถเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าแรงสงูของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงไฟฟ้าฯ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในอัตราที่มี
ประสทิธภิาพสงูสดุแห่งหนึ่งของโลก  

 
 
2.2 ธรุกิจการผลิตและขายแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอปุกรณ์ประกอบ   
บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ โดยการน าแผ่นเซลลแ์สงอาทติยช์นิดผลกึซลิคิอนทีบ่รษิทัฯผลติได้

จากโรงงานผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์มาประกอบเป็นแผงเซลลแ์สงอาทติย ์มกี าลงัการผลติประมาณ 70 เมกะวตัต์ต่อ
ปี สามารถผลิตแผงเซลล์แสงอาทติย์ได้หลากหลายตามความต้องการใช้งานของระบบต่างๆ เช่น ระบบโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ เชื่อมต่อสายส่งบนหลงัคาบา้น อาคารโรงงาน ระบบผลติ
ไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยใ์นพืน้ทีช่นบทห่างไกล เป็นตน้   
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ผลิตภณัฑแ์ผน่เซลลแ์สงอาทิตยข์องบริษทัฯ 
 
 

 

 

  

3 busbar solarcell (SP 
3B) 

 

  

 

  

4 Busbar solarcell (SP 
4B) 

 

  

Quality and Performance 
. PID Free 
• All products passed in-line optical inspection 
• 100% inspected for shunt resistance and reverse current 
• Better performance in low light condition for improve energy yield. 
• Low light-induced degradation conditions. 
• All Solar cell are tightly classified to optimize output module 
• Standard cells calibrated by Fraunhofer ISE 
• Regularly monitor performance and solderability 
• Superior mechanical performance 
 

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

4.14 17.0 0.626 8.65 0.517 8.08  

4.19 17.2 0.628 8.68 0.519 8.10  

4.23 17.4 0.630 8.72 0.522 8.13  

4.28 17.6 0.630 8.75 0.525 8.16  

4.33 17.8 0.634 8.77 0.527 8.19  
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ผลิตภณัฑแ์ผงเซลลแ์สงอาทิตยข์องบริษทั  
 
 
 
 
  
  

245W/250W/255W/260W 

 

Mechanical Characteristics 

TIS.1843-2553 

ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์  :  16%, minimizing installation  

costs and maximizing the output of the system. 
ขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์  : 1662.7x992.7x40mm is suitable for residential and 

commercial on-grid system. 
คุณสมบัติแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
Higher Durability, Certified to withstand 2400 Pa wind load and 5400 Pa 
snow load. 
Higher Output, Improved ribbon layout and cable length, Enhanced fill 
factor, Increased power output up to 1% by reducing power loss.  
Lower Junction Box Temperature, Separated junction box design, Better 
heat dissipation, Lower diode operating temperature and life time. 
การรับประกัน 

10 years Product Workmanship Warranty 
25 years Linear Power Output Warranty: 
Output power shall not be less than 97.5% in the first  year  

Loss shall not exceed 0.7 % per year from year 2
nd

 to 25
th
 

มาตราฐานผลิตภัณฑ์ 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, TIS 18001:1999 and  
OHSAS 18001:2007 certified factories 
CE Mark (EMC–Directive 2004/108/EC) certificate of European Conformity 
RoHS certified of directive on the restriction of the use of certain  
hazardous substances 
TÜV Rheinland IEC61215, IEC61730  
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STC Performance SP245 SP250 SP255 SP260 

Rated Power, Pm (วตัต)์ 245 250 255 260 
Open Circuit Voltage, Voc (โวลต)์ 37.5 37.67 37.70 37.74 
Short Circuit Current, Isc (แอมแปร)์ 8.78 8.89 9.00 9.05 

Maximum Power Voltage, Vmp (วตัต)์ 29.56 30.01 30.40 30.70 

Maximum Power  Current, Imp (แอมแปร)์ 8.29 8.34 8.40 8.47 

Module Efficiency (%) 14.84 15.15 15.45 15.75 
Maximum Power Tolerance (วตัต)์ -0 W,+3 W 
Maximum System Voltage (โวลต)์ 1000 
Maximum Rated Current Series (แอมแปร)์ 15 
Temperature coefficients of Pmax -0.42 % / °C 
Temperature coefficients of Voc -0.31 % / °C 
Temperature coefficients of Isc 0.05 %/ °C 
Nominal operating cell temperature (NOCT) 45.0 °C 

NOCT Performance SP245 SP250 SP255 SP260 
Rated Power, Pm (วตัต์) 181.17 184.87 188.57 192.26 
Open Circuit Voltage, Voc (วตัต์) 34.54 34.69 34.72 34.75 
Short Circuit Current, Isc (แอมแปร์) 7.08 7.17 7.26 7.30 
Maximum Power Voltage, Vmp (วตัต์) 27.15 27.56 27.92 28.20 
Maximum Power  Current, Imp (แอมแปร์) 6.67 6.71 6.75 6.81 

Packaging Configuration 
Modules per box 25 pieces 
Container 20’ HC 300 pieces 
Container 40’ HC 650 pieces 

  NOCT: Irradiance of 800 W/m2, Ambient Temperature 20 °C, Wind Speed 1m/s.  

คุณสมบัตทิางไฟฟ้า 

DIMENSION OF PV MODULE I-V CURVES OF PV MODULE 

Voltage (V) 

Note : mm. 

  STC: Irradiance of 1,000 W/m2, Air Mass AM1.5, Module Temperature 25 °C. 

  Weaklight Performance at 200 W/m
2
:  Efficiency of module shall not be less than 96% of STC efficiency.  

Current (A) 
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ผลิตภณัฑแ์ผงเซลลแ์สงอาทิตยข์องบริษทัฯ 
  295W/300W/305W/310W 

แผงเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดผลึกมลัติคริสตลัไลน์ 

 

Mechanical Characteristics 

TIS.1843-2553 

ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์  :  16%, minimizing installation  

costs and maximizing the output of the system. 
ขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์  : 1662.7x992.7x40mm is suitable for residential and 

commercial on-grid system. 
คุณสมบัติแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
Higher Durability, Certified to withstand 2400 Pa wind load and 5400 Pa 
snow load. 
Higher Output, Improved ribbon layout and cable length, Enhanced fill 
factor, Increased power output up to 1% by reducing power loss.  
Lower Junction Box Temperature, Separated junction box design, Better 
heat dissipation, Lower diode operating temperature and life time. 
การรับประกัน 

10 years Product Workmanship Warranty 
25 years Linear Power Output Warranty: 
Output power shall not be less than 97.5% in the first  year  

Loss shall not exceed 0.7 % per year from year 2
nd

 to 25
th
 

มาตราฐานผลิตภัณฑ์ 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, TIS 18001:1999 and  
OHSAS 18001:2007 certified factories 
CE Mark (EMC–Directive 2004/108/EC) certificate of European Conformity 
RoHS certified of directive on the restriction of the use of certain  
hazardous substances 
TÜV Rheinland IEC61215, IEC61730  
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STC Performance SP295 SP300 SP305 SP310 

Rated Power, Pm (วตัต)์ 295 300 305 310 
Open Circuit Voltage, Voc (โวลต)์ 44.70 44.81 44.99 45.03 

Short Circuit Current, Isc (แอมแปร)์ 8.88 8.94 8.96 9.05 

Maximum Power Voltage, Vmp (วตัต)์ 35.91 36.09 36.36 36.71 

Maximum Power  Current, Imp (แอมแปร)์ 8.24 8.32 8.39 8.44 
Module Efficiency (%) 15.06 15.32 15.57 15.83 
Maximum Power Tolerance (วตัต)์ -0 W, +3 W 

Maximum System Voltage (โวลต)์ 1000 
Maximum Rated Current Series (แอมแปร)์ 15 

Temperature coefficients of Pmax -0.42 % / °C 

Temperature coefficients of Voc -0.31 % / °C 
Temperature coefficients of Isc 0.05 %/ °C 

Nominal operating cell temperature (NOCT) 45.0 °C 

NOCT Performance SP295 SP300 SP305 SP310 

Rated Power, Pm (วตัต)์ 215 219 222 226 

Open Circuit Voltage, Voc (วตัต)์ 42.93 43.03 43.14 43.31 

Short Circuit Current, Isc (แอมแปร)์ 7.09 7.19 7.23 7.25 

Maximum Power Voltage, Vmp (วตัต)์ 33.12 33.50 33.67 33.92 

Maximum Power  Current, Imp (แอมแปร)์ 6.51 6.55 6.61 6.67 

คณุสมบติัทางไฟฟ้า 

 

  Standard Test Conditions of Irradiance of 1,000 W/m2, Spectrum 1.5 AM , Module Temperature 25 °C.  

   Weaklight Performance at 200 W/m
2
:  Efficiency of module shall not be less than 95.5% of STC efficiency 

Voltage (V) 

Current (A) 

1000 W/m
2

 

700 W/m
2

 

400 W/m
2

 

200 W/m
2

 

  NOCT: Irradiance of 800 W/m2, Ambient Temperature 20 °C, Wind Speed 1m/s. 

Note : mm. 
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2.3 การตลาดและการแข่งขนั 
พลงังานถอืเป็นปจัจยัพืน้ฐานส าหรบัการด าเนินชวีติ การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีย่ ัง่ยนื โลกจงึจ าเป็นตอ้งมี

แหล่งพลงังานอย่างเพยีงพอ เพื่อใชใ้นกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ โดยปจัจุบนัพลงังานสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คอืพลงังานทีม่อียู่อยา่งจ ากดั ใชแ้ลว้หมดไป (conventional Energy) ไดแ้ก่น ้ามนัดบิ ก๊าซธรรมชาต ิ ถ่านหนิ 
เป็นตน้ ซึง่การน ามาใชก้่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม พลงังานหมุนเวยีนหรอืพลงังานทดแทน (Renewable 
Energy) หมายถงึแหล่งพลงังานทีม่อียูใ่นธรรมชาต ิ สามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยไมม่วีนัหมด ประกอบด้วย พลงังานจาก
แสงอาทติย ์น ้า ลม ชวีมวล เป็นตน้ 

 
ปจัจบุนัความตอ้งการพลงังานสะอาดมกีารเตบิโตทีก่า้วกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มยุโรป และญีปุ่น่ ซึง่ใหก้าร

สนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนอย่างจรงิจงั  สง่ผลใหก้ารผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยข์องโลกเป็นทีนิ่ยมและ
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง  

 
ประเทศไทยเป็นอกีประเทศหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญักบัการพฒันาพลงังานแสงอาทติยจ์งึออกระเบยีบเพื่อสนบัสนุน

ใหภ้าคเอกชนลงทุนผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยโ์ดยรฐับาลรบัซือ้ในอตัราพเิศษ เช่น โครงการ Adder และ
โครงการ Roof Top เป็นตน้  

 
ดงันัน้จงึสามารถสรุปไดว้่าอุตสาหกรรมผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยใ์นประเทศไทยก าลงัเขา้สูยุ่ค

การผลติเป็นจ านวนมาก (Mass Production) เช่นเดยีวกบัในยุโรป อเมรกิา และญีปุ่น่ ซึง่จะท าใหต้น้ทุนลดอย่าง
รวดเรว็ 

 
ความตอ้งการเซลลแ์สงอาทติยท์ีเ่พิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดดเป็นตวัผลกัดนัใหม้กีารพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ

เซลลแ์สงอาทติยใ์หม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ดว้ยตน้ทุนทีถู่กลง สง่ผลใหร้าคาของแผงเซลลแ์สงอาทติยล์ดลงอย่างรวดเรว็
และมกีารคาดการณ์ว่าตน้ทุนของไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ะเท่ากบัตน้ทุนไฟฟ้าทีซ่ือ้
จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (Grid Parity) ในอกี 3 ปีขา้งหน้า 
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3. ปัจจยัความเสีย่ง 

 
1) ความเส่ียงจากการจดัหาวตัถดิุบ ส าหรบัการผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย ์

วตัถุดบิตน้น ้าในการผลติเซลลแ์สงอาทติย ์คอื ธาตุซลิคิอน ซึง่เป็นธาตุทีม่มีากทีสุ่ดในโลกรองจากออกซเิจน 
ธาตุซลิคิอนสกดัไดจ้ากแร่ควอตซ์ เฉพาะในประเทศไทยมแีร่ควอตซท์ี่มคีุณภาพอยู่มากกว่า 27 ลา้นตนั ซึง่สามารถ
น ามาแปรรปูเป็นเซลลแ์สงอาทติยไ์ดก้ว่า 500,000 เมกกะวตัต ์ดงันัน้บรษิทัฯจงึน าเขา้แผ่นเวเฟอรจ์ากบรษิทัผูผ้ลติราย
ใหญ่ของโลก ทัง้ในทวปียุโรป และเอเชยี ซึง่มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั และก าลงัการผลติสงู ท าใหบ้รษิทัซือ้ไดใ้นราคาต่อ
วตัตท์ีต่ ่าหรอืเทยีบเท่ากบัราคาสง่ของตลาดโลก 

 ในการจดัหาแผ่นเวเฟอร์ บรษิทัฯสามารถสัง่จองและก าหนดราคาวตัถุดบิทัง้หมดส าหรบัโครงการผลติเพื่อ
ส่งออกจากผูผ้ลติเวเฟอรช์ัน้น าของโลก และสัง่ซื้อโดยเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ  (L/C) ตามราคาทีก่ าหนดไวล่้วงหน้า  
จึงช่วยลดความผันผวนด้านราคา นอกจากนี้การน าเข้าวัตถุดิบ ยังได้รับการยกเว้นอัตราอากรจากกรมศุลกากร 
เนื่องจากบรษิทัไดร้บัการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  ท าใหบ้รษิทัไดป้ระโยชน์จากต้นทุนที่
ต ่าลง ช่วยลดความเสีย่งจาการจดัหาวตัถุดบิได ้

 
2) ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 แผงเซลลแ์สงอาทติยม์แีนวโน้มราคาต่อวตัตล์ดลงตามความตอ้งการทีเ่พิม่ขึ้น ปจัจยัหลกัทีท่ าใหร้าคาต่อวตัต์
ต ่าลงไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นประสทิธภิาพ และปจัจยัดา้นราคา บรษิทัป้องกนัความเสีย่งโดยการจองซือ้วตัถุดบิและก าหนด
ราคาขายล่วงหน้าใหส้อดคลอ้งกนั ท าใหบ้รษิทัสามารถควบคุมทัง้รายไดแ้ละต้นทุน ประกอบกบัโรงงานผลติแผ่นเซลล์
และแผงเซลลแ์สงอาทติยข์องบรษิทัใชเ้ครื่องจกัรทีม่คีุณภาพสงู ดว้ยเทคโนโลยล่ีาสดุสามารถผลติแผงเซลลแ์สงอาทติย์
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู คอืไดจ้ านวนวตัต์ทีม่ากขึน้ จงึท าใหร้าคาต่อวตัต์ลดลง อกีทัง้บรษิทัฯไดจ้ดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาชัน้
น าจากต่างประเทศมาร่วมวจิยัพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิัทฯ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องเป็นการลดความผนั
ผวนของราคาแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีอ่าจเกดิขึน้ในตลาดโลก 
 
3) ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุน 

การด าเนินงานของโรงงานผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอดจนการขยายสายการผลิต 
จ าเป็นตอ้งจดัหาเงนิทุนเพิม่ จากการกูย้มืเงนิ สถาบนัการเงนิและจากกระแสเงนิสดของผลการด าเนินงาน โดยปจัจุบนั
บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนทีต่ ่ามาก (0.4) สามารถหาแหล่งเงนิกูท้ ัง้ในและต่างประเทศไดใ้นอตัราดอกเบีย้ต ่า อกีทัง้
ยงัสามารถระดมทุนจากตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้ัง้ในรปูแบบของ Right offering, Public offering และ Private Placement 
โดยขอมตล่ิวงหน้าจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามพรอ้มในการจดัหาเงนิทุน เพื่อขยาย
ตลาดและก าลงัการผลติ 

 
4) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

วตัถุดบิหลกัในการผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติยน์ าเขา้จากต่างประเทศ บรษิทัอาจจะไดร้บัความเสีย่งจากความ
ผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอย่างไรก็ตามบริษัท มีนโยบายท าสัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ( Forword Contract) ส าหรบัการช าระค่าวตัถุดบิ ประกอบกบัรายไดจ้ากการสง่ออกของบรษิทัอยู่
ในสกุลต่างประเทศดว้ย ซึง่ช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นได ้
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5) ความเส่ียงจากภาวะการเมือง 

 เสถียรภาพและความไม่สงบทางการเมือง ถือเป็นอีกปจัจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 
เนื่องจากการขาดเสถียรภาพทางการเมอืงส่งผลโดยตรงต่อการตัดสนิใจลงทุน และบรรยากาศในการด าเนินธุรกิจ 
รวมทัง้ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติด้วย อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมี
ประสทิธภิาพสงูไดร้บัการรบัรองระดบัมาตรฐานโลก บรษิทัฯท าสญัญาระยะยาวในการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งระบุ
ชนิดของผลติภณัฑไ์ม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้ท าใหม้คีวามมัน่ใจในการสง่มอบ โดยไดร้บัความเสีย่งจากภาวะการเมอืง
น้อย 
 
6) ความเส่ียงจากบุคลากร 

 เนื่องจากการขบัเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศยับุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยี
พลงังานแสงอาทติยเ์ป็นกลไกส าคญั บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญักบัการสรรหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถ และมศีกัยภาพ
เขา้ร่วมงานกบับรษิทัฯ รวมถงึด าเนินการสง่เสรมิความผกูพนัในองคก์รอย่างต่อเนื่อง ทัง้การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการ
ท างาน การส่งเสรมิพฒันาความรู ้ความช านาญ ตลอดจนจดัสรรผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม
ตามนโยบาย “คุณภาพงาน คุณภาพคน” บริษัทฯ เชื่อว่า นโยบายนี้จะสามารถควบคุมความเสี่ยงในการสูญเสยี
บุคลากรทีม่คีุณค่าต่อบรษิทัฯ ได ้
 
7) ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยถีือเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั ในธุรกิจของบรษิัทฯ ตัง้แต่การผลติออกแบบ จนถึงการก่อสร้าง 
ดงันัน้หากบริษัทฯ ไม่มคีวามพร้อมด้านเทคโนโลยแีละไม่สามารถพฒันาบุคลากรให้ก้าวทนักบัความก้าวหน้าของ
เทคโนโลย ีบรษิทัฯ อาจสญูเสยีความเชื่อมัน่จากลกูคา้ไดบ้รษิทัฯ จงึตระหนักถงึความส าคญัในการลงทุนในเทคโนโลย ี
ส าหรบัอุปกรณ์ทีบ่รษิทัฯ จ าเป็นตอ้งใชใ้หท้นัสมยัตลอดเวลา อย่างไรกต็ามการลงทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งเน่ืองจากการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ บรษิทัฯ จงึเลอืกลงทุนในเฉพาะอุปกรณ์เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเท่านัน้ อย่างไรกต็ามบรษิทัจดัจา้งผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศมาเป็นทีป่รกึษาเพื่อให้
กา้วทนักบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี
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4. ข้อมลูทัว่ไป 

 
 
ช่ือบริษทั          บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ ผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์

จ าหน่าย ส ารวจ ออกแบบและตดิตัง้
ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
และพลงังานทดแทน 

ผลิตภณัฑห์ลกั แผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์และแผงเซลล์
แสงอาทติย ์

เลขทะเบียนบริษทั 0107547000877 
ส านักงานใหญ่    เลขที ่1000/65, 66, 67 อาคาร พ.ีบ.ี 
ทาวเวอร ์ชัน้ 16ซอย สขุมุวทิ 71ถนนสขุมุวทิ  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร   10110 
โทรศพัท ์ 02-392-0224 
โทรสาร 02-381-2971, 02-381-0936 
โรงงาน : 
โรงงานผลติแผงเซลลแ์สงอาทติย ์เลขที ่88/8 
โรงงานผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์เลขที ่88/9หมู่ 10  ถนนธ
นะรชัต ์ต าบลหนองน ้าแดง  
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา  30130 
โทรศพัท ์ 0-4436-5651-3 
โทรสาร   0-4436-5654 
เวบ๊ไซต ์www.solartron.co.th 
E-mail              support@solartron.co.th 

 
บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  : 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศพัท ์02-229-2800, 02-654-5599 
โทรศพัทส์าร 02-359-1259 
ผูส้อบบญัชี  : 
นางสาว ชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 
นางสาว วนัเพญ็ อุ่นเรอืน 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7750 
บรษิทั ส านกังานปิตเิสว ีจ ากดั 
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 ถนนวภิาวดรีงัสติ/รงัสติ 
ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพ 10900 
โทร 02-9413584-6 โทรสาร 02-9413658 
 
ท่ีปรกึษากฏหมาย  : 
นายสมเกยีรต ิ เรอืงสรุเกยีรต ิ
บรษิทั ส านกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิตแอนดแ์อสโซซเิอทสจ์ ากดั 
75/20 อาคารโอเชีย่น ทาวเวอร ์2 ชัน้ 17 ถนนสขุมุวทิ 21 
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02-661-6896-9 
โทรสาร  02-661-6895 ทุนจดทะเบียน  791,397,723  บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั  791,397,723  หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
ท่ีช าระแลว้ 

494,624,723หุน้ 

ทุนช าระแลว้   494,624,723บาท 
วนัท่ีก่อตัง้บริษทั 12 พฤศจกิายน2529 
 
วนัท่ีจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชน 

 
24 กนัยายน 2547 

  

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

บรษิทัโซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน)มทีุนจดทะเบยีนจ านวน791,397,723 ลา้นบาทแบ่งเป็นหุน้สามญั791,397,723 
ลา้นหุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มทีุนทีเ่รยีกช าระแลว้ 494,624,723 ลา้นหุน้คดิเป็น 494,624,723 ลา้นบาท  
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนหุน้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ดงันี้ 

 
  

ล าดบัท่ี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มเตชะณรงค์1 54,379,200 10.99% 
 1.นาย ภูผา  เตชะณรงค ์ 22,943,300 4.64% 
 2.นางสาว ไพพรรณี    เตชะณรงค ์ 20,897,500 4.22% 
 3.นางสาวพทัธมน  เตชะณรงค ์ 8,478,400 1.72% 
 4.นายสงกรานต ์  เตชะณรงค ์ 2,060,000 0.41% 

2 กลุ่มกล่อมจิตเจริญ2 27,965,000 5.65% 
 1.นายประดษิฐ ์กล่อมจติเจรญิ 15,000,000 3.04% 
 2.นายสงา่ กล่อมจติเจรญิ 9,965,000 2.01% 
 3.นางวไิล กล่อมจติเจรญิ 3,000,000 0.60% 

3 กลุ่มโรจน์เมธา3 20,580,000 4.16% 
 1.นางพรศริ ิ โรจน์เมธา 15,000,000 3.04% 
 2.นายอคัรเดช โรจน์เมธา 5,580,000 1.12% 

4 นายปรีชาวสุโสภณ 16,635,900 3.36% 
5 นายสมสวสัด์ิ รอดศตัร ู 14,935,200 3.02% 
6 นายอธิคมอศัวตัง้เสถียร 6,533,000 1.32% 
7 CLEARSTREAM NOMINEES LTD 5,101,554 1.03% 
8 นายนพดลศรีสวุรรณ 5,000,000 1.01% 
9 นายณัฐพงษ์พนัธร์ตันมงคล 4,616,200 0.93% 

10 นางสาวโสพิศภสูนาคม 4,000,000 0.81% 
 รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 159,746,054 32.28% 
 รายอ่ืนๆ 334,878,669 67.72% 
 รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 494,624,723 100.00% 
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิทัฯมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิหลงัหกัภาษเีงนิ
ไดน้ิตบิุคคลและส ารองตามกฎหมายโดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจ าปี หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่นใด
และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส าคญัทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลใหน้ า
ปจัจยัต่างๆมาประกอบการพจิารณาเช่นผลการด าเนินงานฐานะทางการเงนิสภาพคล่องแผนการขยายงานเป็นตน้ซึง่
การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/หรอืความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 
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7. โครงสร้างการจดัการ 
 

7.1 โครงสรา้งองคก์ร 
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7.2 คณะกรรมการบริษทั 

นายเชดิพงษ์  สริวิชิช ์
ประธานกรรมการบรษิทั 

 
 

ประวติัการศึกษา 
 

   ปรญิญาโท Master of Economics, Georgetown University, U.S.A.  
   ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวติัการท างาน  

   ปจัจุบนั >>ประธานกรรมการ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 
>>ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บรษิทั ไออารพ์ซีจี ากดั (มหาชน) 
>>กรรมการ บรษิทัเงนิทุนแอ๊ดวานซจ์ ากดั (มหาชน) 
>> ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ ากดั 
>>ประธานกรรมการ บรษิทั วทิยัไบโอพาวเวอรจ์ ากดั  
>>กรรมการ บรษิทั เอเวอรก์รนีพลสั จ ากดั 

   2549 - 2552 >>กรรมการอสิระ บรษิทั ปตท. เคมคิอลจ ากดั (มหาชน) 
   2548 - 2551 >>ประธานกรรมการ บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีมจ ากดั (มหาชน) 
   2548 – 2550 >>ประธานกรรมการ บรษิทั โรงกลัน่น ้ามนัระยองจ ากดั (มหาชน) 
   2547 – 2551 >>ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยออยลจ์ ากดั (มหาชน) 
2545 - 2549 >>ปลดักระทรวงพลงังาน 
 
ประวติัการอบรม 

 
>>หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่40 

 >>หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู  
(ปปร.) รุ่นที ่5 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 >>หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู (นปส.) รุ่นที ่13 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน 
 >>หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่5 
 >>หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่27/2552 

>>หลกัสตูร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที ่27/2552 
 >>หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่104/2551 
 >>หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที ่13/2547 
 >>หลกัสตูร Role of  the Chaiman Program (RCP) รุ่นที ่10/2547 
 >> หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่8/2547 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 
สดัส่วนการถือครองหุ้น 

 
>> -0- 
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คณะกรรมการบริษทั 
 

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 
ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 

รองประธานกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 
 

 
 
ประวติัการศึกษา 

 

   ปรญิญาโท Master of Business Administration (Finance, Policy and Planning) 
University of Missouri, U.S.A. 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ประวติัการท างาน 

 

   2551 – ปจัจุบนั >>ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 
   2550 – 2551 >>รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 
   2548 – 2549 >>ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 
   2543 – 2548 >> กรรมการ บรษิทั บ.ี เอม็. เอส. จ ากดั 
  
ประวติัการอบรม >>หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program, สมาคมสง่เสรมิสถาบนั 

    กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 >>หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DAP 54/2006)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 >> 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 Program 
 >>The Governance Role of the Board in the Preparation and 

Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) 
Subsidiaries 

 >>GRC: Tool for Board Governance 
 >>Thailand Competitiveness:Making Corporate Governance Productive 
สดัส่วนการถือครองหุ้น >> 0.05 % 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายอคัรเดช  โรจน์เมธา 
กรรมการบริษทั 

 

 

ประวติัการศึกษา  
   ปรญิญาโท Master of Business Administration,  

Tarleton University, Texas, U.S.A.  
   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ประวติัการท างาน 

 

   2547 – ปจัจุบนั >>กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 
   2547 – ปจัจุบนั >>กรรมการบรหิาร บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั 
   2550 – 2551 >>ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

 
ประวติัการอบรม >>หลกัสตูร Director Accreditation Program   (DAP27/2004) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
 

 
สดัส่วนการถือครองหุ้น 

 
>> 4.16% 
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คณะกรรมการบริษทั 

นางรวิฐา   พงศนุ์ชิต 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 
ประวติัการศึกษา  
   ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
   ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
ประวติัการท างาน 

 

2553 - ปจัจุบนั >>กรรมการอสิระประธานกรรมการตรวจสอบ, บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปจัจุบนั >>ประธานคณะกรรมการบรหิารกจิการส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร 
2555 – ปจัจุบนั >> กรรมการตรวจสอบ บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปจัจุบนั >>กรรมการตรวจสอบ, บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) (มหาชน) 
2550 - ปจัจุบนั >>กรรมการ บรษิทั กฎหมายกรุงไทย  จ ากดั 
2553 - 2554 >>ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
2548 - 2553 >>รองอธบิด ี(นกับรหิาร 9) กรมสรรพากร 

(ก ากบัดแูลดา้นกฎหมายทัง้หมดของกรมสรรพากร)  
  
ประวติัการอบรม >>หลกัสตูรนกับรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นที ่3 (บยป.3) 
 >>หลกัสตูร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที ่15 
 >>หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP59)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 >>หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุ่นที ่3 (ปรม.)  

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 >>หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที ่3) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 >>หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์

สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
สดัส่วนการถือครองหุ้น 

 
>> -0- 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายสชุาติ ไตรศิริเวทวฒัน์ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
 

 
ประวติัการศึกษา  
ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ประวติัการท างาน 

 

   2547 – ปจัจุบนั >>กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบบรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 
 2549 – ปจัจุบนั >>กรรมการ บรษิทั กลางดงไลมแอนแอก็เพริต์เอน็ไวรอนแมนท ์จ ากดั 
   2549 – ปจัจุบนั >>กรรมการผูอ้ านวยการบรษิทั อนิทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
   2544 – 2552 >>กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั เอน็ไวรอนเมนทอล คอนเซอรเ์วทฟีเซอรว์สิ จ ากดั 

 
ประวติัการอบรม  
 >>หลกัสตูรAdvance Audit Committee Programs (1/2009) 
 >>หลกัสตูรRole of the Compensation Committee Program 5/2008) 
 >>หลกัสตูรChartered Director Class (3/2008) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (IOD) 
 >>หลกัสตูร The Role of the Chairman Program 
 >>หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting  
 >>หลกัสตูร Director Accreditation Program  (DAP21/2004) 
 >>หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP21/2004) 
 >>หลกัสตูร Director Certification Program (DCP27/2004)  
  
สดัส่วนการถือครองหุ้น >> -0- 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี2556  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

25 
 

คณะกรรมการบริษทั 

ดร.ภาวนั สยามชยั 
กรรมการบริษทั 

ประธานเจา้หน้าทีด้่านปฏิบติัการ 

 
ประวติัการศึกษา  
   ปรญิญาเอก วศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยแีหง่โตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 
   ปรญิญาโท วศิวกรรมมหาบณัฑติ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   ปรญิญาตร ี วศิวกรรมบณัฑติ สาขาไฟฟ้า เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ประวติัการท างาน 

 

2548 - ปจัจุบนั >>กรรมการ, ประธานเจา้หน้าทีด่า้นปฏบิตักิาร 
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2550 -  2552 >>Project CoordinatorCentrotherm photovoltaics AG, Germany 
   2539 - 2548 >>นกัวจิยัและหวัหน้าโครงการวจิยั  

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 
 >>นกัวจิยัศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ 
 
งานวิชาการ 

 
>>อาจารยพ์เิศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  

 >>อาจารยพ์เิศษ  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (AIT) 
 
รางวลั 
 
 
 
 

 
>>รางวลัการวจิยั กองทุนรชัดาภเิษกสมโภช ดา้นวทิยาศาสตร ์
     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
>> Best Poster Award” Amorphous Silicon Area, 1st World  
     Conference on Photovoltatics, Hawai. 

ผลงานตีพิมพดี์เด่น 
 
 

>>บทความระดบันานาชาต ิ   3 บทความ 
>>การประชุมระดบัภูมภิาค     3 บทความ 
>> การประชุมระดบันานาชาต ิ 3 บทความ 

 
สดัส่วนการถือครองหุ้น 

 
>> -0- 
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คณะกรรมการบริษทั 

พลเอกสุรพนัธ ์  พุ่มแก้ว 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

ประวติัการศึกษา  

    พ.ศ. 2549 >> Ph.Dรฐัประศาสนศาสตร ์ดุษฎบีณัฑติ   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

    พ.ศ. 2538 >>พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (เกยีรตนิยิมดมีาก) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

(NIDA) 

    พ.ศ. 2516 >>ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบ์ณัฑติ วทบ. (ทบ.) โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

 

ประวติัการท างาน 

 

 ส.ค. 2556 - ปจัจบุนั >>กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 ส.ค. 2556 - ปจัจบุนั >>กรรมการ บรษิทั เนชลัแนล เพาเวอร ์ซบัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2555 - ปจัจุบนั >>ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

   พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 >>จเรทหารทัว่ไป 

   พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550 >>ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

ประวติัการอบรม  

พ.ศ. 2553 >>ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน  (วตท) รุ่นที ่9 

 >> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่84/2010 

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น >>0.30% 
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7.3 โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งกรรมการม ี2 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

คณะกรรมการบริษทั  
ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่านประกอบดว้ย 

 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายเชดิพงษ์ สริวิชิช ์ ประธานกรรมการบรษิทั 
2 นางปทัมา    วงษ์ถว้ยทอง รองประธานกรรมการบรษิทั 
3 นายอคัรเดช โรจน์เมธา กรรมการบรษิทั 
4 ดร. ภาวนั สยามชยั กรรมการบรษิทั 
5 นางรวฐิา พงศนุ์ชติ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6 พลเอกสรุพนัธ ์ พุ่มแกว้ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
7 นายสชุาต ิ   ไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 

นายอคัรเดช โรจน์เมธาและ นางปทัมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการสองคนน้ีลงลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญั
ของบรษิทั 
 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยสรุปอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัได ้ดงันี้ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยความซื่อสตัย ์

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ้่ายจดัการด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสุด
ใหแ้ก่กจิการและความมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 

4. พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปี พจิารณางบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถึง
ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัท และความคบืหน้าที่ส าคญัต่างๆ ให้ค าปรกึษา/ข้อเสนอแนะและ
วนิิจฉยัดว้ยดุลยพนิิจทีร่อบคอบตามเรื่องทีเ่สนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. พจิารณาแต่งตัง้/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 
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6. กรรมการทีเ่ป็นอสิระมคีวามพรอ้มทีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจของตนอย่างอสิระในการพจิารณา ตลอดจนพรอ้มทีจ่ะ
คดัค้านการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรอืฝ่ายจดัการในกรณีที่มคีวามขดัแย้งในเรื่องที่มนีัยส าคญัต่อ
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

7. จดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัตินในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึดูแลใหม้กีารบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่าง
สม ่าเสมอ 

8. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท เช่น รายการได้มาหรือจ าหน่ ายทรัพย์สิน การขยาย
โครงการลงทุน การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้
ดแูลไม่ใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

9. พจิารณาอนุมตั/ิหรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการที่เกีย่วโยงกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้เป็นไปตาม
ประกาศ ขอ้ก าหนด และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน และสาม/ีภรรยา บุตร/ธดิาของตนในการประชุมคณะกรรมการทุก
ไตรมาส รวมถงึแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบทนัทหีากมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

11. จดัให้มกีารท างบดุล และงบก าไรขาดทุนของบรษิัทฯ ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัทฯ ซึ่ง
ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้  และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

 
คณะกรรมการบริหาร 
ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 
 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายอคัรเดช โรจน์เมธา ประธานกรรมการบรหิาร 
2 นางปทัมา วงษถ์ว้ยทอง กรรมการบรหิาร 
3 ดร.ภาวนั สยามชยั กรรมการบรหิาร 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญัของบรษิทัก าหนดภารกจิ วตัถุประสงคแ์นวทางนโยบายของบรษิทัรวมถงึ

การก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวมและรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. มอี านาจจา้งแต่งตัง้โยกยา้ยบุคคลตามจ านวนทีจ่ าเป็นและเหน็สมควรใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของ

บรษิทัเพื่อปฏบิตัหิน้าทีทุ่กต าแหน่งรวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนที่

เหมาะสมและมอี านาจในการปลดออกใหอ้อกไล่ออกพนกังานตามความเหมาะสม 

3. มอี านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้เช่นวงเงนิเครดติระยะเวลาการช าระเงนิการท าสญัญาซือ้ขาย

การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการคา้เป็นตน้ 

4. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทั 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

6. ด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 
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ทัง้นี้อ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย

และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัดงันัน้การอนุมตัริายการของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารดงักล่าว
จะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 

 
ตารางท่ี 1 สรปุวงเงินอนุมติัของรายการท่ีส าคญั 
สรุปวงเงนิอนุมตัริายการทีส่ าคญั

ตามคูม่อือ านาจด าเนินการ 
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

/กรรมการบรหิาร 
1. การอนุมตัวิงเงนิงบประมาณ
ประจ าปี 

มากกว่า 25 ลา้นบาท ไม่เกนิ 25 ลา้นบาท ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 

2.การเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิวงเงนิ
งบประมาณ/งบลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ 

เปลีย่นแปลงมากกว่า 
รอ้ยละ 20 

เปลีย่นแปลงระหว่าง 
รอ้ยละ 10-20 

เปลื่ยนแปลงน้อยกว่า 
รอ้ยละ 10 

3. การอนุมตักิารใหก้ารสนบัสนุน
ทางการเงนิทีไ่ม่ไดข้องบประมาณ
ในวงเงนิรวม/ครัง้ 

มากกว่า 25 ลา้นบาท ไม่เกนิ 25 ลา้นบาท ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 

สหมายเหตุ: 
1. อ านาจในการอนุมตัดิงักล่าวอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. BOD: คณะกรรมการบรษิทั, EXC: คณะกรรมการบรหิาร, CEO: ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ

กรรมการบรหิาร 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มจี านวน 3ท่าน  ประกอบดว้ย  

 
 
  

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางรวฐิา พงศนุ์ชติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
2. นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 
3. นางสาวรมยช์ล ีจนัทรป์ระสทิธิ ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท าใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ดงันี้ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล ร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายในและพจิารณา
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 
เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพยีงพอของทรพัยากร 
ปรมิาณงาน และประสบการณ์ของบุคคลากร รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทั 

6. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท า
และการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิของบรษิัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ รวมทัง้ความเหน็
เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
6.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
6.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัตืหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 
8. สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มของ

บรษิทั 
 

  



รายงานประจ าปี2556  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

31 
 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
1. ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 (หนึ่ง)ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบัเงินเดือน

ประจ า หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย (ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

5. ไม่ได้รบัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบรษิัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

6. ไม่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง 
และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  ผูบ้รหิาร  หรอืหุน้ส่วนผู้จดัการของ
ส านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ 

7. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ  รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย  หรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ  ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า  2  ล้านบาทต่อปี  จากบริษัท  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล  ใหร้วมถงึการ
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  ผูบ้รหิาร  หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนัน้ 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 
1. ค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษทั 
บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน และมกีารเสนอขออนุมตัิ

จากผูถ้อืหุน้ทุกปี โดย 
พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและเพยีง

พอทีจ่ะจูงใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่้องการ พรอ้มกันนี้ยงัพจิารณาถึงหน้าทีร่บัผดิชอบที่ไดร้บัเพิม่ขึน้ 
ส าหรบักรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้รบัต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น คอื 

1) ค่าตอบแทนประจ า ซึง่จะจ่ายใหก้บักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนไม่ว่าจะมกีารประชุม
หรอืไม่กต็าม 

2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายให้กบักรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้
เฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ 
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2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด โดยจะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัและผลปฏบิตังิานของแต่ละคน ทัง้นี้ระดบัของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอยู่ในระดบัทีจู่งใจและรกัษาผูบ้รหิารทีม่ี
คุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ 
   
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2556 ทีป่ระชมุมมีตใิหก้ าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัเป็น ดงันี้ 
 

 ค่าตอบแทนรายเดือน / 
เดือน 

ค่าเบี้ยประชมุ / ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั 12,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

-ไม่ม-ี 20,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง -ไม่ม-ี 20,000 
หมายเหตุค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ โดยประธานกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รบั
ค่าตอบแทนสงูกว่ากรรมการอตัรารอ้ยละ 20 

 
 
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทีเ่ป็นตวัเงิน 

  

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนกังานเริม่ตัง้แต่วนัที2่0สงิหาคม2547เป็นต้นมาโดยพนักงาน
จะจ่ายเงนิสะสมในอตัรารอ้ยละ5 ของเงนิเดอืนทุกเดอืนในขณะทีบ่รษิทัจะจ่ายเงนิสมทบในอตัรารอ้ยละ5 ของเงนิเดอืน
ทุกเดอืน 
  

 ปี2554 ปี2555 ปี 2556 
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทัทุกท่าน(บาท) 1,781,800 1,862,000 2,199,200.00 
จ านวนกรรมการบรษิทั (ท่าน) 7 7 7 
รปูแบบค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
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จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุของคณะกรรมการ ประจ าปี 2555 และ2556 
 

รายช่ือกรรมการ ประชมุ
คณะกรรมการ

บริษทั 

ประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 
นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ 5/6 6/6 - - 1/1 1/1 
นางปทัมา       วงษ์ถว้ยทอง 6/6 6/6 - - 1/1 1/1 
นายอคัรเดช โรจน์เมธา 6/6 6/6 - - 1/1 1/1 
ดร. ภาวนั       สยามชยั 6/6 6/6 - - 1/1 1/1 
นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ 5/6 6/6 4/4 4/4 1/1 1/1 

นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ 6/6 6/6 4/4 4/4 1/1 1/1 
นางสาวรมยช์ล ี จนัทรป์ระสทิธิ(์1) 6/6 - 4/4 - 1/1 - 
พลเอกสรุพนัธ ์ พุ่มแกว้(2) - 3/6 - 3/4 - 1/1 

หมายเหต ุ
(1) นางสาวรมยช์ล ีจนัทรป์ระสทิธิ ์ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2556 
(2) พลเอกสรุพนัธ ์พุ่มแกว้ ไดเ้ขา้เป็นกรรมการเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2556 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายดา้นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรบุคคลขององคก์รในทุกระดบัมกีารจดัเขา้
ฝึกอบรมและพฒันาทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัซึง่บรษิทัสง่กรรมการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆกบั
หลายสถาบนัอาทเิช่นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย(IOD) หลกัสตูรต่างๆทีเ่ป็นความรูใ้หม่ๆ
ทีจ่ดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสถาบนัวชิาชพีต่างๆ 

พรอ้มกนัน้ีกรณีทีบ่รษิทัมกีรรมการเขา้ใหม่บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายทีจ่ะตอ้งมกีารอบรมและปฐมนิเทศ
ส าหรบักรรมการใหม่เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูพืน้ฐานของบรษิทัทีจ่ าเป็นและมปีระโยชน์ต่อการท าหน้าทีก่รรมการของ
บรษิทันอกจากน้ีกรณีทีบ่รษิทัมกีารขยายการด าเนินธุรกจิและโครงการลงทุนต่างๆของบรษิทับรษิทัเชญิกรรมการของ
บรษิทัเขา้มามสีว่นร่วมในการเขา้เยีย่มชมและตรวจสอบความคบืหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการสรา้ง
ความมัน่ใจใหเ้กดิแก่ผูถ้อืหุน้ 
 
แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการก าหนดแผนสบืทอดงานกรณีทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งเพื่อเป็นการเตรยีมพรอ้มใหเ้กดิความมัน่ใจว่าบรษิทัมกีาร
เตรยีมทรพัยากรบุคคลใหส้ามารถรบัผดิชอบทดแทนกนัไดโ้ดยมกีารโยกยา้ยหน้าทีค่วามรบัผดิชอบงานตามความ
เหมาะสมเพื่อสรา้งโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัสงูในแต่ละสายงานไดม้โีอกาสเรยีนรูง้านทีห่ลากหลายสามารถทดแทนกนัได้
ตลอดเวลาพรอ้มกนัน้ีคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนด าเนิน
การศกึษาหาขอ้มลูและตดิต่อกบับรษิทัและสถาบนัทีม่คีวามเป็นมอือาชพีมาใหค้ าปรกึษาในการด าเนินโครงการ
แผนการสบืทอดงานใหด้ยีิง่ๆขึน้ต่อไป 
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การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มลูภายในทีม่สีาระส าคญัของบรษิทัซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นรวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยมวีธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการ
น าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพื่อสว่นตนหรอืผูอ้ื่นดงันี้ 

1. ด าเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารฝา่ยต่างๆเขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และ

บทก าหนดโทษตามมาตรา275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

2. ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยก์รรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งแจง้ใหแ้ก่

คณะกรรมการทราบในวาระเรื่องรายงานการถอืหลกัทรพัย ์

3. ขอ้มลูภายในหรอืเอกสารทีม่สีาระส าคญัของบรษิทัทัง้ในรปูแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นที่

รดักุมและจ ากดัใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูตามความจ าเป็นเท่านัน้โดยเฉพาะขอ้มลูภายในทีเ่ป็น

ความลบัในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยต่อพนกังานบรษิทับรษิทัจะใหพ้นกังานทราบถงึขอ้จ ากดัในการน าขอ้มลู

ไปใชอ้ย่างถูกตอ้งในกรณีทีพ่นกังานน าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะถอืว่า

เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

4. การตดิตามผลการปฏบิตังิานจะด าเนินการสุม่ตรวจกรณีทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผ่ดิปกตริวมถงึการ

ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบรษิทัและขา่วสารจากภายนอก 

บุคลากร 
ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรของบรษิทัมดีงันี้ 
ค่าตอบแทน 2556 2555 
จ านวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 255 159 
เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 94,590,198           66,203,125 
 
ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นียัส าคญัอนัมผีลกระทบทางดา้นลบต่อบรษิทั 
 
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรบุคคลขององคก์รมาโดยตลอดและมกีารก าหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรม
และการพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อใหพ้นกังานมศีกัยภาพและประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานและมคีวามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานในสายงานของตนโดยก าหนดเป้าหมายใหบุ้คลากรทุกคนเขา้รบั
การอบรมใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธข์องบรษิทัมกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและ
ฝึกอบรมพนกังานในเรื่องต่างๆทีเ่กีย่วกบัการท างานรวมทัง้เรื่องจรยิธรรมและใหพ้นกังานเขา้รว่มอบรมและสมัมนาเพื่อ
เพิม่พนูความรูภ้ายนอกบรษิทัดว้ยนอกจากนี้บรษิทัมกีารวางแผนการอบรมและสนบัสนุนในเรื่องงบประมาณอย่าง
สม ่าเสมอพรอ้มทัง้สนบัสนุนใหม้กีารสือ่สารเพื่อถ่ายทอดและบรหิารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกนั
ระหว่างพนกังานในองคก์รนอกจากน้ีบรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขีองพนกังานและบุคลากรมกีารพฒันา
พนกังานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในทีท่ างานโดยมกีารจดัอบรม
เกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัและการปฎบิตัตินในโรงงานอย่างต่อเนื่อง 
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8. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

1. โครงสรา้งและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย 
 
1. นายเชดิพงษ ์ สริวิชิช ์   ประธานกรรมการบรษิทั 

2. นางปทัมา  วงษ์ถว้ยทอง  รองประธานกรรมการบรษิทั / เลขานุการบรษิทั 

3. นายอคัรเดช โรจน์เมธา  กรรมการบรษิทั 

4. นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

5. พลเอกสรุพนัธ ์ พุ่มแกว้   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

6. นายสชุาต ิ  ไตรศริเิวทวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

7. ดร. ภาวนั  สยามชยั   กรรมการบรษิทั 

 
 กรรมการของบรษิัทจ านวน 7 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 คน ใน
จ านวนนี้มีกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน คณะกรรมการบรษิัทมีหน้าที่ด าเนินการจดัการและก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัฯ ตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลอดจน
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และปฎบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงั
คณะกรรมการบรษิทัมาจากการแต่งตัง้ของผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อ
ท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน า และช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และเพื่อท าหน้าทีเ่กี่ยวกบั การประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้
สนบัสนุนใหก้ารก ากบัดแูลกจิการเป็นไปตามบรรษทัภบิาลทีด่ ี

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. บรหิารกจิการบรษิัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยมีการปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความ

รอบคอบระมัดระวัง ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ปฎิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ

โปร่งใส 

2. ก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทั 

3. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทศิทางการด าเนินงานของบริษัทและการก ากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิาร

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายกลยทุธแ์ละทศิทางทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
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4. พจิารณาตดัสนิใจในเรื่องที่มีสาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

อ านาจการบรหิาร และรายการอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

5. ประเมนิผลการปฏบิตังิานและก าหนดค่าตอบแทนของฝา่ยบรหิาร 

6. รบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

7. จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืไดร้วมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการ

ประเมนิความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

การรายงานทางการเงนิ และการตดิตามประเมนิผล 

8. ดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั 

9. ก ากบัดแูลกจิการใหม้กีารปฏบิตังิานอย่างมจีรยิธรรม 

10. ก าหนดขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบภายในของบรษิทัในเรื่องต่างๆ 

11. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่

กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี และครอบคลุมเรื่องส าคญัอื่นๆ ตามนโยบายขอ้พงึ

ปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะกรรมการย่อยอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจ และ/หรอืภายในเวลา

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

อ านาจนัน้ๆ ได ้

13. ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั 

 

2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 
1. นายอคัรเดชโรจน์เมธา กรรมการบรษิทั 

2. นายภาวนั สยามชยั กรรมการบรษิทั 

3. นางปทัมา วงษ์ถว้ยทอง กรรมการบรษิทั /ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/เลขานุการบรษิทั 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกั ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทที่

ก าหนดใหส้อดคลอ้งและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกจิและการแข่งขนั ทีไ่ดก้ าหนดและแถลงไวต่้อผูถ้อื

หุน้ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

บรษิทัเหน็ชอบ 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและก าหนดนโยบายดา้นก าลงัคน โดยครอบคลุมถงึภาพรวมในการคดัเลอืก 

การฝึกอบรม การว่าจา้งการสรา้งผูบ้รหิารทดแทน รวมถงึการประเมนิผลและหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

ก าหนดผลตอบแทนของพนกังานทุกระดบั 
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4. ตรวจสอบ ตดิตามนโยบาย และแนวทางการบรหิารงานดา้นต่างๆของบรษิัททีก่ าหนดใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ เอือ้ต่อสภาพการด าเนินธุรกจิ 

5. ตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัทีก่ าหนดใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุมตัไิว้ 

6. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่ก าหนดภายใต้คู่มืออ านาจการด าเนินการ ก าหนด

ขอบเขตอ านาจในการอนุมตัโิครงการต่างๆ 

7. ด าเนินการจดัท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกูย้มื จ าน า จ านอง ค ้าประกนั

และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิใดๆ ตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ใน

การด าเนินกจิการของบรษิทัภายใตอ้ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้

8. ติดตามผลการพฒันาระบบการจดัการและการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงานด าเนินการอื่นๆ 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในแต่ละครัง้ 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งต้นใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารนัน้ อยู่ภายใต้กฎหมายและ
หลกัเกณฑก์ฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัและในกรณีทีก่ารด าเนินการใดทีม่หีรอือาจมผีลประโยชน์หรอืสว่น
ไดเ้สยีของกรรมการบรหิารคนใด หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้
คณะกรรมการบรหิารน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา
ต่อไป โดยกรรมการบริหารผู้นัน้และบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง จะไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการ
ประชุมในเรื่องดงักล่าว 

 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 
1. นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. พลเอกสรุพนัธ ์ พุ่มแกว้  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสชุาต ิ  ไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 
3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
5. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น 
6. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย เช่น 

ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกจิของผู้บรหิาร ทบทวน ร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิัทในรายงานส าคญัๆ ทีต่้อง
เสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยบรหิาร 
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7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
7.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกต้องครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
7.2 เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แ์ห่ง

ประเทศไทยขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
7.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
7.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
7.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ

บตัร 
7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
8. รายงานกจิกรรมต่างๆ ทีท่ าอย่างเป็นประจ า เพื่อคณะกรรมการบรษิัทจะได้ทราบถึงกจิกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปนี้ 
8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ระบุความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบใน

เรื่องต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 
8.2 รายงานเกี่ยวกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 
8.3 รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ หรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ข ภายในเวลา
ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
9.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9.2 ขอ้สงสยั หรอืสนันิษฐานว่า อาจมกีารทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องส าคญัใน

ระบบการควบคุมภายใน 
9.3 ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมี

นยัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานและไดม้กีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิทั
และผูบ้รหิารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเมื่อครบก าหนดเวลาทีก่ าหนดไวร้ว่มกนัหาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนั
สมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

10. ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการบรหิาร หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทรบัทราบ และเพื่อด าเนินการตรวจสอบ
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ต่อไปโดยไม่ชกัชา้และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นใหแ้ก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชทีราบภายในสามสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ด้รบัแจง้จากผูส้อบบญัช ีพฤติการณ์อนัควรสงสยัที่ต้องแจ้งดงักล่าว และวธิกีารเพื่อให้ได้ซึ่ง
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์นัน้ ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

11. ให้มีอ านาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบ
ค าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดใหป้ระชุม
อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ การด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ: คุณสมบตัิจะเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯปจัจุบนัคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน นายสุชาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้ี่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี
และการเงนิเป็นอย่างด ีรวมทัง้เขา้ใจและมคีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้มปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ
ของบรษิทั ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุม 4 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอ 
รวมถงึการรายงานการท าหน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา 
 

4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
1. นางรวฐิา    พงศนุ์ชติ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางปทัมา   วงษ์ถว้ยทอง  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์วธิกีารในการสรรหากรรมการและก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

ส าหรบักรรมการบรษิทัให้สอดคล้องกบัความรบัผดิชอบ และผลการด าเนินงานของบรษิทัและของ
กรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ต้องให้อยู่ในระดบัที่ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรม และเป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

2. คดัเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึง 
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

3. ทบทวนโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในกรณีทีเ่หน็
ควรมกีารเปลีย่นแปลงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4. ก าหนดแนวทางในการประเมนิผลปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุกปี โดยค านึงถงึ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

5. ก ากบัดแูลใหม้กีารเปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: บรษิทัก าหนดใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหาเป็นคณะกรรมการชุดเดยีวกนั โดยประธานเป็นกรรมการอสิระ และกรรมการส่วนใหญ่
เป็นกรรมการอสิระ กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ จะมคีุณสมบตัิที่หลากหลาย เช่น ความรู้
ทางดา้นการปกครอง กฎหมาย บญัชกีารเงนิ และ การบรหิารทรพัยากรบุคคล  
 

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ย 
1. นางรวฐิาพงศนุ์ชติ  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

2. นายสชุาตไิตรศริเิวทวฒัน์  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางปทัมาวงษถ์ว้ยทอง  กรรมการ/เลขานุการคณะบรหิารความเสีย่ง 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อพจิารณาในเรื่องของการบรหิารความ
เสีย่งโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสีย่งที่ส าคญัของบรษิัท เช่น ความเสีย่งจากตลาด ความ
เสีย่งดา้นสภาพคล่อง ความเสีย่งดา้นการจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุน ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบ
ต่อชื่อเสยีงของกจิการ เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแล
ปรมิาณความเสีย่งของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิล
ของระบบและการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

4. ให้ขอ้เสนอแนะในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหส้อดคล้องกบั
นโยบายและกลยุทธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดการประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ก าหนดใหม้ ี

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง: คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี
กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการ จะมคีุณสมบตัทิีห่ลากหลาย เช่น ความรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ ความรูใ้นการบรหิารจดัการ 
การลงทุน และความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี 

 
2. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการบรหิารจดัการธุรกจิดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีา
โดยตลอด คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทฯ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งมเีนื้อหา
ครอบคลุมหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบยีบปฏบิตัขิองส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ในหมวดต่าง ๆ ดงันี้ 
 สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
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1. สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการให้ความส าคญักบัการก ากับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการทีม่ต่ีอบรษิทั ผูถ้อืหุน้ผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัสิ าหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยส าหรบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัโดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. บรษิทัใหค้วามส าคญัในการเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตาม
กฎหมายสทิธใินความเป็นเจา้ของผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการและสทิธอิื่นทีค่วรมนีอกจากนี้บรษิทั
ดแูลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธติามกฎหมาย เช่น การใหข้อ้มลู ขา่วสาร ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัการจดัส่ง
ข่าวสารทีส่ าคญัทางจดหมายให้แก่ผู้ถอืหุน้ รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นแจง้ความจ านงในการเขา้
เยีย่มชมกจิการของบรษิทั 

2. บรษิัทมกีารใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดที่เกีย่วขอ้งกบั
เรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า โดยไดส้่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสาร
ประกอบใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั อกีทัง้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2556 บรษิทัมกีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆ ของบรษิัทได้ที่ www.solartron.co.th ซึ่งจะมีขอ้มูลทาง
การเงนิ ขอ้มลูของบรษิทัต่างๆรวมถงึขอ้มลูของการประชุมซึง่จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้และ
ผูท้ีส่นใจศกึษาสารสนเทศของบรษิทัได ้อกีทัง้ยงัสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดผ้่านทาง Email: 
support@solartron.co.th  

4. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุน้ได้ใชส้ทิธแิละออกเสยีงอย่างเตม็ที ่
อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เป็น 2 ครัง้โดยก าหนดการปิดสมุดทะเบยีนพกัการ
โอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนั
ผลประจ าปีก่อนทีจ่ะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธใินการรบัเงนิปนัผลอกีครัง้ เพื่อ
เป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเลอืกทีจ่ะถอืหุน้เพื่อรบัเงนิปนัผลหรอืไม่ การก าหนดสถานทีใ่น
การจดัการประชุมใหส้ะดวกต่อผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัเลอืกจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทีโ่รงแรมซึง่อยู่ใน
ใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับส านักงานใหญ่ของบริษัท การประกาศผ่านทาง
หนังสอืพมิพเ์พื่อแจง้เรื่องการประชุมให้ผูถ้อืหุน้ทราบการใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชัว่โมง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและลง
มตแิทนได ้

5. บรษิทัจดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2556 มกีารเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากกรรมการบรษิทั รวมถงึคณะกรรมการย่อยต่างๆ ทัง้นี้ 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่มกีารลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรบัรูส้ารสนเทศของบรษิทั เช่น ไม่มกีาร
แจกเอกสารที่มขีอ้มูลส าคญัเพิม่เตมิอย่างกะทนัหนั ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูล
ส าคญั ไม่จ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้ 

6. นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเ ป็นวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้า พรอ้มกบัก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร กล่าวคอื เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อื
หุน้ ณ วนัทีเ่สนอวาระการประชุม นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอก
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เสยีงทัง้หมดของบรษิทั มรีายละเอยีดของขอ้มูลประกอบการพิจารณา มเีกณฑ์การพจิารณาบรรจุ
วาระ/ไม่บรรจุวาระที่ชดัเจน มชี่องทางรบัเรื่องและช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัเรื่อง ซึ่งภายหลงัที่รบัเรื่อง ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณากลัน่กรองและจะแจง้ผลการพจิารณาพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัโดยรายละเอยีดดังกล่าว สามารถดูผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัซึง่
ไม่มผีูใ้ดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิม่เตมิ นอกจากนี้บรษิทัยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามที่
เกีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมถงึคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผ่านทางเวบ็ไซตอ์กีดว้ย 

7. ผูถ้ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทไดก้ าหนด
หลกัเกณฑ ์เช่น ช่องทางรบัเรื่องผ่านไปรษณียล์งทะเบยีนมาทีส่ายงานเลขานุการบรษิทั ช่วงเวลาที่
เปิดแบบฟอรม์ขอ้มูลบุคคลผูไ้ด้รบัการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ การแสดงความยนิยอม
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง
ภายหลงัที่รบัเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการต่อไป 
อย่างไรกต็ามทีผ่่านมาไม่มกีารเสนอชื่อแต่อย่างใด 

8. บรษิัทจดัใหผู้้ถอืหุน้ศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัท โดยขอ้มูลจะ
เหมอืนกบัข้อมูลที่บริษัทจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ส่วนหนังสอืเชญิประชุมและเอกสาร
ประกอบมกีารจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั 

9. ในหนงัสอืเชญิประชุม บรษิทัแจง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ รวมถงึ
การเสนอรายชื่อกรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น นอกจากนี้ ยงัจดัเตรยีมแบบมอบ
ฉนัทะซึง่เป็นแบบมาตรฐานสามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้

10. ขอ้มูลในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2556 มวีาระการแต่งตัง้กรรมการ วาระการพจิารณา
ค่าตอบแทนกรรมการวาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชวีาระการ
จ่ายเงนิปนัผล 

11. ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2556 ประธานกรรมการไดแ้จง้กฎเกณฑส์ าหรบัการประชุมและ
วธิกีารออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบ และมกีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นแสดงความคดิเหน็และซกัถาม
ได ้สว่นในวาระแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกกรรมการเป็นรายคน มี
การใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับวาระ และมีการถ่ายวีดิทัศน์ 
บนัทกึภาพและเสยีงการประชุม 

12. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 มกีารแสดงรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้/ไม่เขา้ร่วมประชุม 
ซึง่มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ มคี าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั มคี าถามและค าตอบหรอืขอ้คดิเหน็
โดยสรุป วธิลีงคะแนนและวธินีับคะแนน และในกรณีทีไ่ม่เหน็ด้วย จะมมีตทิีป่ระชุมทีเ่ป็นคะแนนที่
เหน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ซึง่ทางบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเวบ็ไซต ์
ภายใน 14 วนั 

13. บรษิัทมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ(แสดงรายละเอยีดในหวัขอ้ เรื่องการดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน) 

14. บรษิทัก าหนดเกณฑข์อ้บงัคบัของบรษิทัว่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนใน
หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิทั
จ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
กจิการของบรษิทัไม่ไดเ้วน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้และกรรมการตอ้ง
แจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมสีว่นไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท า
ขึน้ในระหว่างรอบปีบญัช ีหรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิ่มขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชใีนบรษิทัหรอื
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บริษัทในเครือโดยบริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสยีของกรรมการผู้บริหาร และ
ผูเ้กี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบรษิัท นอกจากนี้ กรรมการ
หรอืผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว 

 
 

2.  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

นอกจากการค านึงถงึการรกัษาผลประโยชน์และสทิธขิองผูถ้อืหุน้แลว้ยงัมกีลุ่มต่างๆ ทีม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั 
ทีช่่วยสรา้งความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ เช่น กลุ่มลูกค้า พนักงานของบรษิัท คู่ค้าเจ้าหนี้ และ
ชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู่ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัด าเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสรา้งจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิมาโดยตลอด 
เช่น 
สิทธิของผูถื้อหุ้น: ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั”  
สิทธิของพนักงาน: นอกจากสทิธติามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญตัแิรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งแล้ว
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อพนักงานของบรษิัททุกระดบัชัน้ ไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาตศิาสนา ไม่ว่าเพศหญิงหรอืชาย 
โดยพนกังานทุกคนต่างมสีทิธเิท่าเทยีมกนัและไดร้บัการปฏิบตัอิย่างเสมอภาค และมสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามต าแหน่ง
หน้าทีท่ีพ่งึไดโ้ดยไม่เลอืกปฏบิตั ิและในการพจิารณาปรบัต าแหน่งหรอืเงนิเดอืนของพนกังานบรษิทัไดด้ าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากน้ี บรษิทัมี
นโยบายส่งเสรมิการเสรมิสร้างความรู้ผ่านการอบรมภายใน และภายนอกบรษิัท เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัใน
อนาคต อกีทัง้บรษิัทยงัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี เพื่อสร้างหลกัประกนัให้แก่พนักงานภายในบรษิัท มกีาร
ประกาศ นโยบายมรท.8001มาตรฐานแรงงานไทย ด้านสทิธมินุษยชน และความรบัผิดชอบต่อสงัคม พร้อมกบัได้
ใบรบัรอง มรท.8001ระดบัสมบรูณ์ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 
สิทธิของลูกค้า: นอกจากสทิธขิองลกูคา้ตามสญัญาทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงกนัแลว้ บรษิทัยงัค านึงถงึความพงึพอใจของลูกคา้
ด้วย โดยบริษัทสร้างระบบติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระยะผ่านระบบบริหารงานคุณภาพ            
ISO9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, TLS8001:2003 โดยมุ่งหมายทีจ่ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์
กบัลกูคา้ในระยะยาว 
 
สิทธิของคู่ค้า: ความสมัพนัธ์ของคู่ค้าบรษิัท ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการเขา้ไปร่วมลงทุนในกจิการร่วมกนับรษิัท
ค านึงถงึสทิธติามกฎหมายและสทิธติามสญัญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยดึหลกัสจุรติ ความเท่าเทยีมกนั และสทิธทิีจ่ะ
ไดร้บัผลประโยชน์จากเงนิทีล่งทุน 
สิทธิของเจ้าหน้ี: มกีารปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ตามเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงทางการคา้ สรา้งความไวว้างใจใหก้บัเจา้หนี้ผ่านการ
บรหิารงานอย่างมจีรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะทาง
การเงนิของบรษิทั 
 
สิทธิของชุมชนและส่ิงแวดล้อม: บรษิทัรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการปฎบิตัติาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ช่วยพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ ใหก้ารสนับสนุนทางดา้นการเงนิ และสนับสนุนกจิกรรมทางสงัคมเพื่อสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจและพฒันาชุมชนใหย้ัง่ยนื  

ส าหรบัโครงการที่อาจสรา้งผลกระทบให้กบัชุมชนหรอืสิง่แวดล้อมคณะกรรมการมนีโยบายที่จะสอบถาม
ความคดิเหน็ และลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้มบรเิวณโดยรอบ  
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นอกจากที่บริษัทให้ความส าคญักบัผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มดงัที่ได้กล่าวมาแล้วนั ้น บริษัทยงัตระหนักถึง
ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ หรอืการแจง้เบาะแสต่างๆ ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถพฒันา หรอืปรบัปรุง แกไ้ขการด าเนินงานของ
บรษิัท โดยบรษิัทจดัช่องทางให้ผูม้สี่วนได้เสยีสามารถตดิต่อกบับรษิทัได ้ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรอืไม่
ถูกต้องเกิดขึ้นและผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถท าได้โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัททาง Email : 
support@solartron.co.th หรือทางโทรสารไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในที่หมายเลข 02-381-2971 ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
บรษิทัยงัไม่ไดร้บัแจง้เบาะแสการกระท าความผดิแต่อย่างใด 
 

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัไดค้ านึงถึงการได้รบัขอ้มูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาโปร่งใส การเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย เท่าเทยีมกนั 
และความน่าเชื่อถอื โดยบรษิทัไดด้ าเนินการ 

1. เปิดเผยขอ้มูล แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)และรายงานประจ าปี ผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.solartron.co.th นอกจากนี้ในเวบ็ไซต์ของ

บรษิทั ยงัมกีารน าเสนอขา่วต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ 

2. บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิทัง้ในสว่นของหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร นโยบายการก ากบัดแูลโดยสรุปนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม

และสงัคม และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดจรรยาบรรณธุรกจิ โดยสรุปประวตักิารอบรมกรรมการ 

3. จดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี ซึง่มเีนื้อหารบัรองการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ีและมกีารรายงานทาง

การเงนิที่มขี้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัชโีดยรายงานดงักล่าวลงนามโดย

ประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร 

4. ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิัทประกอบด้วยขอ้มูลองค์กร โครงสรา้งการถอืหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ 

วสิยัทศัน์/ภารกจิ ธุรกจิและผลติภณัฑ ์นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและผลการปฏบิตัติามนโยบายที่

ก าหนด ขอ้มลูนกัลงทุน รายงานประจ าปี งบการเงนิ และข่าวสารทีบ่รษิทัเผยแพร่ โดยมทีัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ 

5. บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รบัทราบ

ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง โปร่งใสและทัว่ถงึ บรษิทัจงึจดัทมีงานเพื่อรบัผดิชอบตดิต่อประสานงานกบัผูล้งทุนและผู้

ถอืหุน้โดยสามารถตดิต่อไดท้ี ่Email: support@solartron.co.th  

 
4. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ
จ านวน 3 คน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการบริหารทัง้นี้
คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มคีวามหลากหลายในความรู้ความสามารถ เช่น ความรูค้วามเชี่ยวชาญ ด้านบญัช ีการเงนิ 
กฎหมายการปกครอง เทคโนโลยีการผลิต บุคคล จดัซื้อ การตลาด อสงัหาริมทรพัย์ ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตน้  
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ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 
รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ / - - - 
นางปทัมา       วงษ์ถว้ยทอง / - / / 
นายอคัรเดช โรจน์เมธา / - - / 

นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ / / / / 
นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ / / / / 
พลเอกสรุพนัธ ์ พุ่มแกว้ / - - - 

นายภาวนั       สยามชยั / / - - 
 
2. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจาก

ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัหนึ่งในสาม 
ดงันัน้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณ 3 ปี โดยในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระ 
หากยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน 

3. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ อีกทัง้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการส่วนใหญ่ใน
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ 
นอกจากนี้ เพื่อให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างแท้จรงิ ประธาน
คณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมี
วาระ 2 ปีในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระหาก ยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ให้
คณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน และ
ในกรณีทีก่รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบรษิทั และไม่ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทัอกีจะท าใหว้าระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทัง้นี้หากมี
กรรมการเพิม่ใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ใหก้รรมการนัน้มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระ
ของคณะกรรมการชุดย่อยเดมิ 

4. คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บรษิัทอื่นของกรรมการตามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ทีว่่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั
หรอืหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทั
มหาชนจ ากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั
ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ โดยนโยบายดังกล่าวทาง
คณะกรรมการไดก้ าหนดใหใ้ชก้บัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัดว้ย 

5. บริษัทได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณที่ก าหนดไว ้
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รวมทัง้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยบรษิัทได้มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์ระยะสัน้และระยะยาวในการ
พัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็น
ผูป้ระกอบการทีม่จีรรยาบรรณตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว ้

6. คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบต่อนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัทีว่่า “บรษิทัให้
ความส าคญัต่อธรรมมาภบิาลทีด่เีพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ พนักงานและลูกคา้ รวมทัง้ความ
เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิต่อบรษิทัในระยะยาว โดยเน้นถงึระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน 
การบรหิารความเสีย่ง และการก ากบัดแูลฝา่ยบรหิารใหด้ าเนินการตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ
ภายใต้ขอ้ก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ” และมกีารสื่อสารส่งเสรมิใหบุ้คลากรเขา้ใจ
และปฏบิตัติาม โดยในแต่ละปีมกีารประเมนิผลการปฏบิตัแิละทบทวนนโยบาย 

7. คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบในคู่มอืจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิซึง่ครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ทีส่ าคญั เช่น ความ
ซื่อสตัย ์คุณธรรม ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายต่างๆ รวมทัง้ยงัได้
มบีทก าหนดโทษทางวนิัยอกีดว้ย โดยในแต่ละปีส านักเลขานุการบรษิทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
สายงานทรพัยากรบุคคล จะมแีนวทางในการประเมนิ เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขในองคก์ร 

8. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดด้แูลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหวัขอ้ทีเ่ป็น
รายการระหว่างกนั ตามข้อก าหนด และวิธกีารของตลาดหลกัทรพัย์ในเรื่องที่เกี่ยวกบัรายการที่
เกี่ยวขอ้งกนั นอกจากนี้ยงัมกีารก าหนดไม่ให้ผู้มสี่วนได้เสยีในรายการที่จะท าไม่มสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ และมกีารเปิดเผยขอ้มลูถูกตอ้งและครบถว้นในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

9. การบรหิารงานและระบบการควบคุมภายในทีด่มีปีระสทิธผิลเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ พร้อมทัง้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัอย่างถูกต้อง รวมทัง้การใช้ทรพัยากรของบรษิทัเป็นไปอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนมกีารดูแลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัยส์นิของบรษิัท โดยบรษิัทมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อท าหน้าทีว่เิคราะหต์รวจสอบ ประเมนิผลใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กจิการต่างๆ ของบรษิทั และมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมี
ประสิทธิผล หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบปีละ 1 ครัง้ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมกีารใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

10 การบรหิารความเสีย่ง อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในการจดัใหม้รีะบบ
การบรหิารความเสีย่งครอบคลุมทัง้องค์กร โดยปจัจุบนัอยู่ระหว่างการวางระบบการบรหิารความ
เสีย่งโดยจะมกีารทบทวนความเพยีงพอของระบบและประสทิธผิลของการจดัการอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ รวมถงึการจดัใหม้สีญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกติ 

11. การประชุมคณะกรรมการ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการและมกีารแจง้ใหก้รรมการทราบ
ล่วงหน้าโดยท าเป็นตารางประจ าปี ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ (ในทุกๆ 3 
เดอืน) และมกีารประชุมอกีหนึ่งครัง้ ภายใน 1 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี อย่างไรก็
ตาม เพื่อให้เกดิความคล่องตวัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ในแต่ละเดอืน บรษิัทได้จดัให้มกีาร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งท าหน้าที่ตัดสินใจตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบรษิทั โดยทุกครัง้ทีม่กีารประชุมกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิารไดม้กีารน าสิง่
ทีผ่่านการพจิารณา กลบัมาแจ้งใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั
ควบคุม ดแูล การปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ร่วมกัน
พจิารณาการเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว และ
กรรมการแต่ละคนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุม 

ส านักเลขานุการบรษิทั มกีารจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั ซึง่เอกสารดงักล่าวไดใ้หข้อ้มูลและรายละเอยีดอย่างพอเพยีงเพื่อประกอบการพจิารณาอย่างไรกต็าม ในเรื่องทีไ่ม่
สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเปิดเผยล่วงหน้าแลว้จะสง่ผลกระทบต่อบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัสามารถ
น าเรื่องมาอภปิรายในทีป่ระชุมได ้

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสรมิใหม้กีารใชดุ้ลย
พนิิจตดัสนิใจ กรรมการใหค้วามสนใจกบัทุกวาระทีน่ าเขา้สู่ทีป่ระชุม รวมถงึเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ นอกจากนี้ การ
ประชุมคณะกรรมการบรษิัท มกีารเชญิผู้บรหิารระดบัสูงในแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมประชุม เพื่อน าเสนอขอ้มูล ปญัหาและ
ชีแ้จงรายละเอยีด เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ซึง่เป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้ยงั
เป็นการเขา้ถงึขอ้มูลสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิผ่านการสอบถามผูบ้รหิารระดบัสงู อกีทัง้ในบางประเดน็ทีม่ขีอ้มูลไม่
เพยีงพอ กรรมการบรษิทัสามารถตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านเลขานุการของบรษิทั 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระส าคญั เช่น วนัเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด
ประชุม รายชื่อกรรมการที่เขา้ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องทีเ่สนอ สรุปประเดน็การอภิปรายและ
ขอ้สงัเกต มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ย ชื่อผูจ้ดรายงาน และชื่อผูร้บัรองรายงาน บรษิทัได้
มกีารจดัเกบ็รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรปูเล่มสามารถสบืคน้ง่าย แต่แกไ้ขไม่ได ้มกีารบนัทกึและ
เปิดเผยจ านวนครัง้การเขา้ประชุมคณะกรรมการ เน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะจดัขึน้ทุกไตรมาส แต่การ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารซึง่เกีย่วเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัจะจดัขึน้ทุกเดอืน จงึมกีารรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการบรหิารน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย 

ในปี 2556 คณะกรรมการจดัใหม้กีารประเมนิผลปฏบิตังิานของตนเอง โดยใชห้ลกัเกณฑป์ระเมนิจากตลาด
หลกัทรพัย์ฯ รวมถึงมกีารประเมนิเป็นหมู่คณะและรายบุคคล โดยภายหลงัจากได้รบัผลการประเมนิคณะกรรมการ
พจิารณาผลและหาแนวทางการปรบัปรุง 

 
5. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

1. ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอสิระดงันี้  (1) 
ถอืหุน้ไม่เกนิ 0.5% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด (2) ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน
รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดือนประจ ารวมถึงที่ปรกึษาตรวจสอบบญัชีที่
ปรกึษากฎหมายทีป่รกึษาดา้นอื่นๆหรอืเป็นผูม้อี านาจควบคุมในบรษิทับรษิทัในเครอืบรษิทัร่วมหรอื
เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยไม่ตอ้งมผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่าวเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า2 ปี (3) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิรวมถงึไม่มผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีไม่ว่าทางตรง
ทางออ้ม (4) ไม่เป็นญาตสินิทหรอืมคีวามสมัพนัธอ์ื่นใดทีอ่าจท าใหข้าดความเป็นอสิระกบัผูบ้รหิารผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ซึง่นิยามดงักล่าวผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัโดยหลกัเกณฑเ์ขม้งวด
กว่าขอ้ก าหนดทัว่ไป 
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2. ในรอบระยะเวลาบญัชทีี่ผ่านมากรรมการอสิระไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทาง
วชิาชพีใดๆกบับรษิทั 

3. การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
 
คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 คนซึง่ 2 คนเป็น

กรรมการอสิระของบรษิัทโดยเริม่ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการเพื่อน าเสนอรายชื่อให้
กรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาทัง้นี้ หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเลอืกกรรมการ มคีุณสมบตัไิม่น้อยกว่า
คุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ การเลอืกตัง้กรรมการจะด าเนินตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัซึง่สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 4 คนทัง้นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวน กรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษิทัจะต้องเป็น
ผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

2. การเลือกตัง้กรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
(ข) ใหผู้้ถอืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี้ 

ในการออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผูถ้ือหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีง
จากผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้นัน้มอียู่ตาม (ก) โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนน
เสยีงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีง
สงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะมี ในกรณีที่
บุคคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

 

6. การใช้ข้อมูลภายใน 

ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่ประกาศใหท้ราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ทุกระดบัต้อง ไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระส าคญัและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นกรรมการผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุน
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั  

 
7. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บรษิัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) มคี่าสอบบญัช ีและค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในการจดัท างบการเงิน ในปี 
2556 เป็นจ านวนเงนิ 990,000 บาท และมคี่าสอบบญัชสี าหรบัการตรวจสอบการปฏบิตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิ
และแบบค าขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นจ านวนเงนิ 40,000 บาท 
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9. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

โซลารต์รอนเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

บรษิทัฯ ถอืมัน่ว่าการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นพนัธกจิขององคก์รทีจ่ะตอ้งใสใ่จพฒันาอย่างเป็นระบบ
จงึไดก้ าหนดโครงการกลยทุธ ์ ดา้นระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัระบบความปลอดภยัและอาชวีอนา
มยัโดยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มท าหน้าทีพ่จิารณาก าหนดแนวทาง
หลกัเกณฑแ์ละแผนงานดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการปฏบิตัติามมาตรฐานทีภ่าครฐั
ก าหนดและตรวจวดัคุณภาพอากาศน ้าและเสยีงของโรงไฟฟ้าในกลุ่มอย่างสม ่าเสมอเพื่อร่วมเป็นสว่นหน่ึงในการบรรเทา
มลภาวะทางสิง่แวดลอ้มอนัเป็นปญัหาส าคญัของโลกในปจัจุบนั 

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในวสิยัทศัน์ขององคก์รทีจ่ะด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการธ ารงไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและพฒันาสงัคม
ชุมชนโดยรอบ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินโครงการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้ภายในและภายนอก 

 
โครงการด้านการมีส่วนรว่มกบัชมุชน 

 
การด านินการ 

โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูส้ าหรบั
โรงเรยีนรอบโรงงาน 

- การจดักจิกรรมงานวนัเดก็และมอบทุนการศกึษา 

 โรงเรยีนบา้นโปง่กะสงั  

- โครงการกจิกรรมกฬีาสมัพนัธ ์โรงเรยีนประสทิธิว์ทิยาคาร(บา้นนา) 

- ร่วมอนุรกัษ์ประเพณีวฒันธรรมในชุมชนโดยการแห่เทยีนพรรษา

ประจ าปี 2556 ร่วมกบัโรงเรยีนบา้นโปง่กระสงั และโรงเรยีน

ประสทิธิว์ทิยาคาร(บา้นนา) 

- โครงการของขวญัเพื่อน้อง มลูนิธ ิSPG 

 
โครงการด้านส่ิงแวดลอ้ม 

 

การด านินการ 

โครงการมาตรการลดการใชพ้ลงังาน - การปิดไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรบัอากาศในช่วงเวลาหยุดพกั  

- การเปิด-ปิดเครื่องปรบัอากาศ หลงัและก่อน เวลาเริม่และเลกิงาน 
โครงการธนาคารขยะ - ด าเนินโครงการแยกขยะภายในส านกังานและโรงงาน และน าเงนิที่

ไดจ้ากการจ าหน่าย ขยะขวดแกว้ ขวดพลาสตกิ มาสมทบเขา้

กองทุนพฒันาชุมชนรอบโรงงานต่อไป 
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10. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง 
 

การควบคมุภายใน 
 

บรษิทัฯ บรหิารงานโดยมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เพื่อใหส้ามารถรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้
ถอืหุน้ พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  

ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวนัที ่13พฤศจกิายน 2556 คณะกรรมการฯ ไดป้ระเมนิ
ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การพจิารณาใชผ้ลตามแบบประเมนิที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ไดป้รบัปรุง และประกาศใชเ้มื่อเดอืนสงิหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางปฏบิตัดิา้นการควบคุมภายใน
ของ COSO ฉบบัปี 2013 ซึง่ครอบคลุมองคป์ระกอบหลกัของระบบควบคุมภายใน 5 ดา้น คอื  
 
1. การควบคมุภายในองคก์ร  

1.1 องคก์รแสดงถงึความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

1.2 คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ

ด าเนินการดา้นการควบคุมภายใน 

1.3 ฝา่ยบรหิารไดจ้ดัใหม้โีครงสรา้งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผดิชอบที่

เหมาะสมเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารก ากบัดแูล(Oversight)ของคณะกรรมการ 

1.4 องคก์รแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

1.5 องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2. การประเมินความเส่ียง 

2.1 องคก์รก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนเพยีงพอ เพื่อใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง

ครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 

2.3 องคก์รได้พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์อง

องคก์ร 

2.4 องคก์รสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 

3.1 องค์กรมมีาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดบัที่

ยอมรบัได ้

3.2 องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค ์

3.3 องคก์ารจดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ไดก้ าหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตัิ

เพื่อใหน้โยบายทีก่ าหนดไวน้ัน้สามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้ 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

4.1 องคก์รขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามที่

ก าหนดไว ้

4.2 องคก์รสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร ซึง่รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในที่

เป็นต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีว่างไว ้

4.3 องคก์รไดส้ือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 

5. ระบบการติดตาม 

5.1 องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนิน ไป

อย่างครบถว้น เหมาะสม 

5.2 องคก์รประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รบัผดิชอบซึ่ง

รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 
จากผลการพจิารณาคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอครบทัง้ 5 

ดา้นขา้งต้น บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในมาโดยตลอดโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
จดัตัง้ฝา่ยตรวจสอบภายในขึน้ตัง้แต่แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมื่อปีพ.ศ.2547 ปจัจุบนัมคุีณปิยธดิา สะดวีงศ ์เป็น
ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัสามารถช่วยป้องกนั บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่สี่วนได้
เสยีไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะต้องด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสม และเพยีงพอในการดแูลการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถป้องกนัทรพัยส์นิ จากการทุจรติเสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัท าบญัช ีรายงานที่
ถูกตอ้งน่าเชื่อถอื 

 
การบริหารจดัการความเส่ียง 
 คณะกรรมการบรษิัท ได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วยคณะกรรมการอสิระและฝ่าย
จดัการเพื่อช่วยบรษิทัประเมนิความเสีย่งของกจิกรรมต่างๆ จะไดช้่วยป้องกนัความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบั
บรษิัท และผู้มสี่วนได้เสยีกบับริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและกระบวนการ
บรหิารความเสีย่งใหฝ้่ายจดัการน าไปปฏบิตั ิเพื่อใหฝ้่ายจดัการวางแผนด าเนินธุรกจิและปฏบิตังิานโดยค านึงถงึปจัจยั
เสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินโครงการที่มีจุดควบคุมความเสีย่งอยู่ในระดบัที่องค์กร
ยอมรบัได้ กระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิัทมคีวามยดึหยุ่นสงูทัง้น้ีเพื่อให้ครอบคลุมปจัจยัเสีย่งทุกชนิด ทัง้
ภายใน และภายนอกองคก์รทีอ่าจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลาอย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะพฒันา
นโยบายการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของบรษิทัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ โดยไดอ้นุมตัคิู่มอื
การบรหิารความเสีย่งเพื่อให้ฝ่ายจดัการน าไปเป็นแนวทางในการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรษิทัมคีวาม
เสีย่งทีส่ามารถควบคุมได ้
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11. รายการระหว่างกนั 
 
ในระหว่างปี 2556 บรษิทัฯ มรีายการทีเ่กดิขึน้ทีก่บักจิการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่รายการสว่นใหญ่

เกีย่วเนื่องกบัการเช่าโกดงัเกบ็สนิค้าขนาดเลก็เพื่อเป็นแหล่งรบัวสัดุสิน้เปลอืงในกรุงเทพฯ โดยรายการธุรกจิดงักล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทฯ และบรษิัทเหล่านัน้ และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจโดย
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนั เช่น ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
7 แลว้ 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการกบับุคลลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ทีเ่กดิขึน้ มเีพยีงรายการเช่าสถานทีค่ลงัสนิคา้เพื่อใชใ้นการขายเขตกรุงเทพฯ
และปรมิณฑลโดยคลงัสนิคา้ดงักล่าวอยู่ใกลก้บัส านกังานของบรษิทั ราคาค่าเช่าไม่สงูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าเช่า
โดยทัว่ไป  

 
มาตรการ /ขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 

บริษัทฯ มีการก าหนด เรื่องการอนุมตัิการขออนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัไว้อย่างชัดเจนในอ านาจ
ด าเนินการของบรษิทัฯ  ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
นโยบาย / แนวโน้มในการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ ยงัคงมกีารท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยู่  หากแต่รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ เป็น
รายการทีบ่รษิทัฯ ตอ้งด าเนินการเพื่อประกอบธุรกจิและเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไปตามปกต ิ โดยไม่มกีารถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับุคลลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยบรษิทัฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรอืสอบบญัชหีรือ
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระพจิารณาตรวจสอบใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาพรอ้มทัง้เปิดเผยชนิดมลูค่า  และเหตุผลใน
การท ารายการต่อผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเคร่งครดั 

ในระหว่างปี 2555 และ ปี 2556บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มรีายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ โดยมรีายละเอยีดตามประเภทรายการ ดงันี้  
รายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั แฟ๊ค เรน้ท ์จ ากดั 
 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะ
รายการ 

ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการและนโยบายการก าหนดราคา ปี 2555 ปี 2556 

เป็นคู่สมรสกรรมการ คอื 
คุณปทัมา  วงษ์ถว้ยทอง 

(1) ค่าเช่าโกดงั 556,920 556,920 เป็นค่าเช่าสถานทีค่ลงัสนิคา้เพื่อใชใ้นการ
เกบ็สนิคา้ของบรษิทัเพื่อขายในเขตกรุงเทพ
และปรมิณฑล โดยสถานทีด่งักล่าวนี้เป็น
สถานทีท่ีอ่ยู่ใกลก้บัส านกังานของบรษิทั 
และราคาค่าเช่าไม่สงูเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
อตัราค่าเช่าโดยทัว่ไป 

 รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ขา้งตน้เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล ยุตธิรรม เป็นการด าเนินการตามธุรกจิปกต ิ
และ / หรอื เป็นการสนบัสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  
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12. ข้อมลูส าคญัทางการเงิน 
 

  (หน่วย : ล้านบาทยกเว้นก าไรสุทธิต่อหุ้น) 

 
* ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรบัปรุงจ านวนหุ้นสามญัทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของปีก่อนที่น ามา
เปรยีบเทยีบ 
  

ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 2554 2555 2556 
สถานะทางการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 128.48 44.95 181.75 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,416.77 1,660.58 856.71 
สนิทรพัยร์วม 1,890.06 2,407.66 2,183.26 
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 858.59 1,160.37 656.36 
หนี้สนิรวม 879.13 1,173.32 675.06 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,010.93 1,234.34 1,508.19 
ผลการด าเนินงาน    
รายไดร้วม 1,823.00 1,181.00 1,386.25 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,266.70 1,153.93 1,352.19 
ก าไรขัน้ตน้ 94.33 243.10 238.12 
ก าไรสทุธ ิ 29.29 136.68 121.27 
อตัราส่วนทางการเงิน    
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.65 1.43 1.31 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 7.45 21.07 17.61 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.31 11.84 8.97 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 3.31 12.17 8.84 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 1.88 6.36 5.28 
อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.81 0.54 0.59 
อตัราสว่นหนี้สนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.87 0.95 0.45 
อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 2.94 -13.16 139.78 
เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) - 0.05 0.05 
ก าไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) 0.09 0.31 0.25 
 (เฉลีย่398,233,078หุน้) (เฉลีย่449,659,723หุน้) (เฉลีย่ 494,624,723หุน้) 
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13. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 
การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ของงบการเงนิดงัต่อไปนี้ 
 

1) สรปุผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร ของบริษทั 

 ส าหรบัปี 2556 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน) (“บรษิทั”) มกี าไรสทุธ ิ 121.27 ลา้นบาท ลดลง 15.41 
ลา้นบาทคดิเป็น 11.27% จากปี 2555 ทีม่กี าไรสทุธ ิ136.68 ลา้นบาท โดยคดิเป็นก าไรต่อหุน้ 0.25 บาท 
 

1.1 รายได้รวม 
บรษิทั มรีายไดร้วมทัง้สิน้ในปี 2556 และปี 2555 จ านวน 1,386.25 ลา้นบาทและ 1,181.00 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 205.25 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.38 ทัง้นี้
รายไดร้วมแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายโดยแบง่รายไดจ้ากการขายตามสว่นงาน และรายไดอ้ื่น ดงันี้ 
 

 
รายไดร้วม 

 
 
 

ปี 2556 
 

ปี 2555 
ปรบัปรุงใหม ่

เพิม่(ลด) 
 

ลา้นบาท 
 

% 
 

ลา้นบาท 
 

% 
 

ลา้นบาท 
 

% 
 

รายได้จากการ
ด าเนินงาน 

1,352.19 97.54 1,153.94 97.71 198.25 17.18 

-รายไดจ้ากการขาย
พรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้า 
1,347.18 97.18 1,101.99 93.31 245.19 22.25 

-รายไดจ้ากการขาย 5.01 0.36 51.95 4.40 (46.94) (90.35) 

รายได้อ่ืนๆ 34.06 2.46 27.07 2.29 6.99 25.82 

รายได้รวม 1,386.25 100.00 1,181.00 100.00 205.25 17.38 

 
รายได้จากการด าเนินงาน 
 
  บรษิทั มรีายไดจ้ากการด าเนินงานในปี 2556 จ านวน 1,352.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 
จ านวน 198.25 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.18% มสีาเหตุหลกัมาจากในปี 2556 มกีารรบัรู้
รายไดจ้ากงานทีบ่รษิทัไดร้บัมาแลว้เสรจ็ดงันี้ 
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1. สง่มอบงานครบ 100% ใหแ้ก่ผูว้่าจา้ง ส าหรบัโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ เฟส 2 ทีอ่ าเภอ
บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูม ิ ในไตรมาสที ่1/2556  และ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในไตร
มาสที ่2/2556 โดยมขีนาดรวมทัง้สองโครงการเท่ากบั 50 เมกกะวตัต์ 
 

2. มกีารรบัรูร้ายไดต้ามความส าเรจ็ของงาน ส าหรบัโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ เฟส 3 
ส าหรบั 3 โครงการเท่ากบั 50 เมกกะวตัต ์โดยมเีปอรเ์ซน็ตค์วามส าเรจ็ของงานดงันี้ 
 

- โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ มลูค่าโครงการ 312.04 ลา้นบาท ทีอ่ าเภอประโคนชยั 
จงัหวดับุรรีมัย ์ขนาด 12.5 เมกกะวตัต ์ความส าเรจ็ของงานส าหรบัปี 2556 เท่ากบั 54.61% 

- โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์มลูค่าโครงการ 314.94 ลา้นบาท ทีอ่ าเภอหนองกี ่จงัหวดั
บุรรีมัย ์ขนาด 12.5 เมกกะวตัต ์ความส าเรจ็ของงานส าหรบัปี 2556 เท่ากบั 52.19% 

- โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ มลูค่าโครงการ 619.29 ลา้นบาท ทีอ่ าเภอกบนิทรบ์ุร ี
จงัหวดัปราจนีบุร ีขนาด 25 เมกกะวตัต ์ความส าเรจ็ของงานส าหรบัปี 2556 เท่ากบั 30.00% 

 
 รายได้อ่ืน 
 
  บรษิทั มรีายไดอ้ื่นในปี 2556 รวมทัง้สิน้ 34.06 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ปี 2555 จ านวน6.99 ลา้นบาท
หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้เป็น 25.82% สว่นใหญ่มสีาเหตุจากการเพิม่ขึน้ของก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 
9.32 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัไดม้กีารท า Fix Forward อตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิต่างประเทศไวเ้พื่อการ
บรหิารจดัการความเสีย่งจากอตัราแลก เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 
 

1.2 ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
 
 

งบการเงนิ 
 
 
 

ปี 2556 
 

ปี 2555 
ปรบัปรุงใหม ่

เพิม่(ลด) 
 

ลา้นบาท 
 

% 
 

ลา้นบาท 
 

% 
 

ลา้นบาท 
 

% 
 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,352.19 100.00 1,153.94 100.00 198.25 17.18 

ตน้ทุนขาย 1,114.07 82.39 910.83 78.93 203.24 22.31 

รวมค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร 

117.60 8.70 91.87 7.96 25.73 28.01 

 - ค่าใชจ้่ายในการขาย 8.62 0.64 9.33 0.81 (0.71) (7.61) 

 -ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 108.98 8.06 82.54 7.15 26.44 32.03 
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ต้นทุนขาย 
  
  บรษิทั มตีน้ทุนขายจ านวน 1,114.07 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 จ านวน 203.24 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นเพิม่ขึน้ 22.31% โดยเพิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญั 

 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

  บรษิทั มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2556 จ านวน 117.60 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปี 2555 
จ านวน 25.73 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.01 โดยมสีาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ทีเ่พิม่ขึน้จาก
ปี 2555 จ านวน 26.44 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.03 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการปรบั
ขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า การเพิม่จ านวนพนกังาน การปรบัเพิม่ค่าตอบแทนพนกังานประจ าปี การปรบัปรุงโรงงานใหม ่
การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการรบังาน Solar Roof Top และการเริม่การผลติส าหรบัโรงงาน Cell Factory 
และการขยาย Line การผลติส าหรบัโรงงาน Module Factory 

 

ก าไร 

 
งบการเงนิ 

 
 
 

ปี 2556 
 

ปี 2555 
ปรบัปรุงใหม ่

เพิม่(ลด) 
 

ลา้นบาท 
 

% 
 

ลา้นบาท 
 

% 
 

ลา้นบาท 
 

% 
 

รายไดจ้ากการขาย 1,352.19 100.00 1,153.94 100.00 198.25 17.18 

ตน้ทุนขาย 1,114.07 82.39 910.83 78.93 203.24 22.31 

ก าไรขัน้ตน้ 238.12 17.61 243.11 21.07 (4.99) (2.05) 

รวมค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิาร 

117.60 8.70 91.87 7.96 25.73 28.01 

 ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

154.58 11.65 178.31 15.45 (23.73) (13.31) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 3.03 0.22 4.36 0.38 (1.33) (30.50) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 30.28 2.24 37.27 3.23 (6.99) (18.76) 

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 121.27 8.97 136.68 11.84 (15.41) (11.27) 
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ก าไรขัน้ต้น 
 
  บรษิทั มกี าไรขัน้ตน้ในปี 2556 เท่ากบั 238.12 ลา้นบาทซึง่ลดลงจ านวน 4.99 ลา้นบาทหรอืลดลง
รอ้ยละ 2.05 จากปีก่อน โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2556 เท่ากบัรอ้ยละ 17.61 และส าหรบัปี 2555 
เท่ากบัรอ้ยละ 21.07 เน่ืองมาจากตน้ทุนของโครงการทีส่งูขึน้จากค่าแรงงานทีป่รบัเพิม่มากขึน้ประกอบกบั
ในช่วงตน้ของการท าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี ่ อ.กบนิทรบ์ุร ี จ.ปราจนีบุร ี ประสบกบัอุทกภยั 
ซึง่ท าใหก้ารเขา้พืน้ทีเ่พื่อท างานมคีวามยากล าบาก จงึตอ้งมคี่าขนสง่และค่าบรหิารโครงการทีเ่พิม่มากขึน้ 

 
 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
 
  บรษิทั มกี าไรจากการด าเนินงานปี 2556 จ านวน 154.58 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากบั 23.73 
ลา้นบาทคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 13.31 เน่ืองจากอตัราก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลง รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิารเพิม่ขึน้ สง่ผลใหม้อีตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating profit margin) ลดลงจาก 15.45% เป็น 
11.65% 
 
 
ก าไรสุทธิส าหรบัปี 

 
  บรษิทัมกี าไรสทุธสิ าหรบัปี 2556 จ านวน 121.27 ลา้นบาทลดลงจากปี 2555 จ านวน 15.41 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 11.27 เป็นผลมาจากในปี 2556 บรษิทั คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
เท่ากบั 117.60 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2555 นัน้บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 91.87 ลา้นบาท 
เน่ืองมาจากมาตรการปรบัขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า การเพิม่จ านวนพนกังาน การปรบัเพิม่ค่าตอบแทนพนกังาน
ประจ าปี การปรบัปรุงโรงงานใหม่ การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการรบังาน Solar Roof Top และการเริม่การ
ผลติส าหรบัโรงงาน Cell Factory และการขยาย Line การผลติส าหรบัโรงงาน Module Factory 

 
1.3 อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

 
  ส าหรบัผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้(ROE) บรษิทัปี 2556 อยู่ที ่8.71% ลดลงจากปี 2555 ซึง่อยู่ทีร่ะดบั 
12.17% เน่ืองจากก าไรสทุธขิองบรษิทัลดลงตามเหตุผลทีก่ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ก าไร 
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2) ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

สว่นประกอบของสนิทรพัย ์
 
ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ ประจ าปี 2556 และ 2555 
 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

31 ธนัวาคม 2556 
 

31 ธนัวาคม 2555 
ปรบัปรุงใหม ่

ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 181.75 8% 44.95 2% 
เงนิลงทุนชัว่คราว 17.17 0% - - 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น-สทุธ ิ 232.93 11% 462.75 19% 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 252.72 12% 169.95 7% 

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 2.95 0% 8.39 0% 

ลกูหนี้ชดเชยค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั - 0% 690.51 29% 

สนิคา้คงเหลอื -สทุธ ิ 118.90 5% 103.27 4% 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 5.59 0% 124.73 5% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 44.70 2% 56.04 2% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 856.71 39% 1,660.58 6% 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 111.12 5% 134.66 6% 

ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,203.14 55% 601.80 25% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 9.83 0% 9.34 0% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธ ิ 1.74 0% 0.57 0% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 0.71 0% 0.70 0% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,326.54 61% 747.08 31% 

รวมสินทรพัย ์ 2,183.26 100% 2,407.66 100% 

 
คณุภาพของสินทรพัย ์
 
 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมส าหรบัปี 2556 รวมทัง้สิน้ 2,183.26 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน  224.41 ลา้น
บาทหรอืลดลงรอ้ยละ 9.32 ซึง่สว่นใหญ่มาจากการลดลงของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นและลกูหนี้ชดเชย
ค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยัซึง่บรษิทัฯไดร้บัช าระจากบรษิทัประกนัภยั ครบถว้นแลว้ในปี 2556  
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3) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 

 3.1 สภาพคล่อง 
 สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 
  
ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ ประจ าปี 2556 และ 2555 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

งบกระแสเงินสด 
 

31 ธนัวาคม 2556 
 

31 ธนัวาคม 2555 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)  
กจิกรรมด าเนินงาน 

371.95 (60.77) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)  
กจิกรรมการลงทุน 

(374.54) (186.04) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)   
กจิกรรมการจดัหาเงนิ 

139.39 163.28 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เพิม่ขึน้(ลดลง)-สทุธ ิ

136.80 (83.53) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ตน้ปี 44.95 128.49 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายปี 

181.75 44.95 

 
 ในปี 2556 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 371.95 ลา้นบาท จากปี 2555 ที่
ลดลง (60.77) ลา้นบาท เน่ืองจากหนี้สนิจากการด าเนินงานลดลงจากการลดลงของเจา้หนี้ค่าเสยีหายอุทกภยัแก่คู่คา้
กจิการคา้ร่วม 551.96 ลา้นบาท  

 
 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุนในปี 2556 ลดลงจ านวน 374.54 ลา้นบาท จากปี 2555 
ทีล่ดลงเป็น 186.04 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัไดล้งทุนซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เพื่อโรงงาน Cell Factory ขนาด 70 
เมกกะวตัตแ์ละเพิม่ก าลงัการผลติส าหรบัโรงงาน Module Factory จากเดมิ 30 เมกกะวตัตเ์ป็น 70 เมกกะวตัต ์ 

 
 กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ เพิม่ขึน้ 139.39 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 ทีเ่พิม่ขึน้ 
163.28 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2556 บรษิทัมเีงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 180.21 ลา้นบาท 
  

ทัง้นี้จากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิ ของบรษิทั มผีลท าใหเ้งนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประจ าปี 2556 เพิม่ขึน้สทุธ ิ จ านวน 136.80 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการ
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เทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 44.95 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด เท่ากบั 181.75 
ลา้นบาท 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 ในปี 2556 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 1.31 เท่า ลดลงจากปี 2555 ซึง่เท่ากบั 1.43 เท่า เน่ืองจากมี
การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ 
 
ความสามารถของการช าระคืนหน้ีสินระยะสัน้ 
 
 ปี 2556 บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 656.36 ลา้นบาท ในขณะทีม่ีสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 856.71 
ลา้นบาท จงึสรุปไดว้่า บรษิทัมคีวามสามารถในการจ่ายคนืหนี้สนิระยะสัน้ไดท้ัง้หมด 

 
4)  รายจ่ายการลงทุน 

 ในปี 2556 บรษิทัมยีอดรวมรายจ่ายการลงทุนทัง้สิน้จ านวน 1,104 ลา้นบาทแบง่ออกเป็นดงันี้ 
1. โรงงานผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์(Cell Factory) ขนาด 70 เมกกะวตัต ์มเีงนิลงทุนรวมทัง้สิน้  953 ลา้นบาท 

โดยแบ่งเป็น อาคารโรงงาน  90 ลา้นบาท เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 863 ลา้นบาท  
2. ขยายโรงงานผลติแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ (Module Factory) จากขนาด 30 เมกกะวตัตเ์ป็น 70 เมกกะวตัต ์มี

เงนิลงทุนเพิม่รวมทัง้สิน้ 151 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นปรบัปรุงโรงงาน  48 ลา้นบาท เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
103 ลา้นบาท 

 
5)  แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

5.1 โครงสรา้งเงนิทุน 

ปี 2556 บรษิทั มหีนี้สนิ จ านวน 675.06 ลา้นบาท สว่นในปี 2555 บรษิทั มหีนี้สนิจ านวน 1,173.32 ลา้น
บาท ลดลงจ านวน 498.26 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 42.46 สง่ผลใหห้นี้สนิต่อทุน (D/E) อยู่ในระดบั 0.44 
เท่า ขณะทีปี่ก่อนอยู่ทีร่ะดบั 0.95 เท่า ซึง่สามารถสรุปไดว้า่ บรษิทั ยงัคงมโีครงสรา้งทางการเงนิที่
แขง็แกร่ง 

 
5.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ปี 2556 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,508.19 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2555 มสีว่นของผูถ้หืุน้
จ านวน 1,234.34 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 273.85 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 22.19 เน่ืองจากบรษิทัเพิม่ทุนและมี
ก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 
 

5.3 หนี้สนิ 

ปี 2556 บรษิทั มหีนี้สนิ จ านวน 675.06 ลา้นบาท สว่นในปี 2555 บรษิทั มหีนี้สนิจ านวน 1,173.32 ลา้น
บาท ลดลงจ านวน 498.26 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 42.46 เน่ืองจากมกีารลดลงของเจา้หนี้ค่าความ
เสยีหายอุทกภยัแก่กจิการคา้ร่วมจ านวน 551.96 ลา้นบาท 
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6) ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรอืการด าเนินการในอนาคต 

6.1 อตัราแลกเปลีย่น 

หากเงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐั ,ยโูร และ เยน ยงัคงแขง็ (อ่อน) ค่าอย่างต่อเนื่อง จะสง่ผลใหบ้รษิทั อาจมี
ยอดขาย และตน้ทุน ลดลง(เพิม่ขึน้) และมผีลขาดทุน(ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น อย่างมนียัส าคญัต่อ
ก าไรสทุธ ิ
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บริษทั  โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และ
งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั   รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายใน ทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ซึง่ก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้หนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลว่า งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัช ี เกีย่วกบัจ านวนเงนิและ
การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ี   ซึง่รวมถงึการประเมนิ
ความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการ
น าเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการ
ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบญัชทีี่
จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน าเสนองบการเงนิโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) 
 
ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2556 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
ข้อมูลหรอืเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 และขอ้ 4  ซึง่เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนโยบาย
บญัชเีน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่องภาษเีงนิไดม้าถอืปฏบิตั ิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5   
เกีย่วกบัการเปลีย่นวธิตีรีาคาสนิคา้คงเหลอืจากวธิเีฉพาะเจาะจงเป็นวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั ทัง้นี้ ขา้พเจา้มไิดแ้สดง
ความเหน็อย่างมเีงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 
 
 
 

 
 

 
(นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต)ิ 

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั ส านกังานปีตเิสว ีจ ากดั 
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 
วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2557 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

        
หน่วย : บาท 

        
ณ วนัที ่31 

 
ณ วนัที ่31 

 
ณ วนัที ่1 

        
ธนัวาคม 2556 

 
ธนัวาคม 2555 

 
มกราคม 2555 

สินทรพัย ์ หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 
        

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
8 

 
       181,750,955  

 
         44,951,781  

 
128,485,931 

 
เงนิลงทุนชัว่คราว 

   
         17,173,493  

 
                     -    

 
                     -    

 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธ ิ

 
9 

 
       232,931,836  

 
       462,750,039  

 
283,275,817 

 
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 

 
10 

 
       252,720,943  

 
       169,945,082  

 
3,867,160 

 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 

   
          2,953,164  

 
          8,389,800  

 
53,398,564 

 
ลกูหนี้ชดเชยค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั 11 

 
                     -    

 
       690,513,747  

 
554,758,673 

 
สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ

 
12 

 
       118,898,229  

 
       103,267,264  

 
110,387,408 

 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

  
          5,586,240  

 
       124,726,523  

 
263,100,000 

 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 

   
         44,699,384  

 
         56,040,208  

 
19,500,905 

  
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

   
       856,714,244  

 
    1,660,584,444  

 
    1,416,774,458  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
        

 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

 
13 

 
       111,120,328  

 
       134,662,560  

 
         59,739,965  

 
ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 
14 

 
    1,203,142,124  

 
       601,802,666  

 
       251,784,439  

 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ

 
15 

 
          9,830,921  

 
          9,342,313  

 
          4,739,074  

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ 16 

 
          1,737,270  

 
             573,874  

 
         32,503,008  

 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

   
             710,573  

 
             695,435  

 
       124,516,507  

  
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

   
    1,326,541,216  

 
       747,076,848  

 
       473,282,993  

รวมสินทรพัย ์
    

    2,183,255,460  
 

    2,407,661,292  
 

    1,890,057,451  
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

        
หน่วย : บาท 

        
ณ วนัที ่31 

 
ณ วนัที ่31 

 
ณ วนัที ่1 

        
ธนัวาคม 2556 

 
ธนัวาคม 2555 

 
มกราคม 2555 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น หมายเหตุ 
 

  
 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
หน้ีสินหมนุเวียน 

         

 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

       
  

จากสถาบนัการเงนิ 
 

17 
 

       170,237,803  
 

       183,669,426  
 

         91,757,401  

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 
18 

 
       451,397,219  

 
       361,064,319  

 
       167,627,769  

 
ส่วนของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 

       
  

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 
 

19 
 

          4,235,673  
 

          2,658,992  
 

          1,159,401  

 
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 

 
10 

 
          2,812,202  

 
         17,647,120  

 
         44,429,204  

 
ประมาณการค่าเสยีหายจากอุทกภยั 

   
                     -    

 
         15,191,561  

 
       536,391,209  

 
เจา้หนี้ค่าความเสยีหายอุทกภยัแก่กจิการคา้ร่วม 11 

 
                     -    

 
       551,964,885  

 
                     -    

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานทีถ่งึก าหนด 

       
  

ช าระภายในหนึ่งปี 
 

20 
 

             132,800  
 

                     -    
 

                     -    

 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 

   
          8,179,061  

 
                     -    

 
                     -    

 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

   
         19,361,629  

 
         28,175,868  

 
         17,222,236  

  
รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 

   
       656,356,387  

 
    1,160,372,171  

 
       858,587,220  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน 
        

 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ - สุทธ ิ

 
19 

 
          8,346,770  

 
          6,767,923  

 
          2,511,213  

 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

   
                     -    

 
                     -    

 
         13,570,650  

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธ ิ 20 

 
         10,361,562  

 
          6,179,379  

 
          4,458,800  

  
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 

   
         18,708,332  

 
         12,947,302  

 
         20,540,663  

รวมหน้ีสิน 
     

       675,064,719  
 

    1,173,319,473  
 

       879,127,883  
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

        
หน่วย : บาท 

        
ณ วนัที ่31 

 
ณ วนัที ่31 

 
ณ วนัที ่1 

        
ธนัวาคม 2556 

 
ธนัวาคม 2555 

 
มกราคม 2555 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น  (ต่อ) หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
    

   
  

ทุนเรอืนหุน้ 
   

21 
      

 
ทุนจดทะเบยีน 

        

 
หุน้สามญั 791,397,723 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

  
       791,397,723  

 
       719,452,723  

 
       450,000,000  

 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 

        

 
หุน้สามญั 494,624,723 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

       

 
   (31 ธ.ค. 2555 : หุน้สามญั 449,659,723 หุน้ 

       

 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 

   
       494,624,723  

 
       449,659,723  

 
       398,233,078  

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 

 
21 

 
       676,168,704  

 
       540,927,097  

 
       505,617,325  

 
ก าไรสะสม 

         

 
จดัสรรแลว้ 

         

  
ส ารองตามกฎหมาย 

 
22 

 
         48,243,054  

 
         39,677,192  

 
         39,677,192  

 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

   
       265,988,061  

 
       178,741,781  

 
         39,896,120  

 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

  
         23,166,199  

 
         25,336,026  

 
         27,505,853  

  
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 

   
    1,508,190,741  

 
    1,234,341,819  

 
    1,010,929,568  

             รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
   

    2,183,255,460  
 

    2,407,661,292  
 

    1,890,057,451  
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

             

          
หน่วย : บาท 

          

ปี 2556 
 

ปี 2555 

        

หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

รายได้ 
           

 

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าฯ 
 

  
    1,347,184,929  

 
    1,101,993,302  

 

รายไดจ้ากการขาย 
   

  
          5,003,409  

 
         51,942,341  

 
รายไดอ้ื่น 

  
  

  
         34,064,167  

 
         27,068,088  

  
รวมรายได ้

 
  

  
    1,386,252,505  

 
    1,181,003,731  

      
  

     ค่าใช้จ่าย 
   

  
     

 
ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ   

  
    1,111,302,020  

 
       862,819,144  

 
ตน้ทุนขาย 

  
  

  
          2,768,001  

 
         48,011,381  

 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 

 
  

  
          8,618,276  

 
          9,328,058  

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

 
  7 

 
       108,981,320  

 
         82,539,050  

  
รวมค่าใชจ้่าย 

 
  

  
    1,231,669,617  

 
    1,002,697,633  

      
  

     ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้   
  

       154,582,888  
 

       178,306,098  

ตน้ทุนทางการเงนิ 
  

  
  

         (3,030,581) 
 

         (4,361,251) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 
 

  
  

       151,552,307  
 

       173,944,847  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้
 

  4 และ 16 
 

        (30,282,299) 
 

        (37,269,013) 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 
 

  
  

       121,270,008  
 

       136,675,834  

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 
 

  
     

 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร ์  

     

  

ประกนัภยัส าหรบัโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน  16 

 
         (1,874,232) 

 
                     -    

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 
 

  
  

       119,395,776  
 

       136,675,834  

      
  

     ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  (บาท : หุ้น) 
   24 

 

 5.25  
 

 5..0  
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ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ องคป์ระกอบอื่นของ รวม

ทีอ่อกและ สว่นของผูถ้อืหุน้

เรยีกช าระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สว่นเกนิทุนจากการ

หมายเหตุ ส ารองตามกฎหมาย ตรีาคาสนิทรพัย์

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 (กอ่นปรบัปรุง) 398,233,078         505,617,325         39,677,192          516,649              34,382,316           978,426,560         

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชภีาษเีงนิได้ 4 -                     -                     -                     39,379,471          (6,876,463)           32,503,008          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 (หลงัปรบัปรุง) 398,233,078         505,617,325         39,677,192          39,896,120          27,505,853          1,010,929,568      

เพิม่ทุนระหว่างปี 51,426,645          35,309,772          -                     -                     -                     86,736,417          

โอนสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                     -                     -                     2,169,827            (2,169,827)           -                     

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                     -                     -                     136,675,834         -                     136,675,834         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 449,659,723         540,927,097         39,677,192          178,741,781         25,336,026          1,234,341,819      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 (กอ่นปรบัปรุง) 449,659,723         540,927,097         39,677,192          171,833,900         31,670,033          1,233,767,945      

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชภีาษเีงนิได้ 4 -                     -                     -                     6,907,881            (6,334,007)           573,874              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 (หลงัปรบัปรุง) 449,659,723         540,927,097         39,677,192          178,741,781         25,336,026          1,234,341,819      

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชสีนิคา้คงเหลอื 5 -                     -                     -                     (1,032,010)           -                     (1,032,010)           

เพิม่ทุนระหว่างปี 21 44,965,000          135,241,607         -                     -                     -                     180,206,607         

ส ารองตามกฎหมาย 22 -                     -                     8,565,862            (8,565,862)           -                     -                     

เงนิปนัผลจ่าย 23 -                     -                     -                     (24,721,451)         -                     (24,721,451)         

โอนสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                     -                     -                     2,169,827            (2,169,827)           -                     

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                     -                     -                     119,395,776         -                     119,395,776         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 494,624,723         676,168,704         48,243,054          265,988,061         23,166,199          1,508,190,741      

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

         
หน่วย : บาท 

         
ปี 2556 

 
ปี 2555 

       
หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
      ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้

     
       151,552,307  

 
       173,944,847  

รายการปรบักระทบก าไรสุทธ ิ
       

 
เป็นเงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน 

      ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย 
  

14 และ 15 
 

         21,656,123  
 

         14,721,575  

หนี้สงสยัจะสญู 
   

9 
 

             315,682  
 

          4,934,484  

กลบัรายการหนี้สงสยัจะสญู 
  

9 
 

         (1,314,266) 
 

              (10,918) 

กลบัรายการประมาณค่าเสยีหายจากอุทกภยัเป็นรายได ้
  

        (15,191,561) 
 

        (15,389,111) 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ 
   

                     -    
 

             126,865  

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ 12 
 

         (1,050,477) 
 

            (366,654) 

ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 
   

                     -    
 

          2,546,073  

ปรบัปรุงมลูค่าสนิคา้คงเหลอืตน้งวดกบัก าไรสะสม 
   

         (1,032,010) 
 

                     -    

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
   

          1,972,193  
 

          1,720,579  

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 
  

            (598,128) 
 

            (710,401) 

ขาดทุนจากการเลกิใชท้รพัยส์นิ 
    

             126,587  
 

             784,405  

ขาดทุน (ก าไร)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
  

         10,368,941  
 

             402,337  

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 
     

          3,030,581  
 

          4,361,251  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
      

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 

    
       169,835,972  

 
       187,065,332  

สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้):- 
      

 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 

    
       231,181,872  

 
      (184,441,067) 

 
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 

    
       (82,775,861) 

 
      (166,077,922) 

 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 

    
          5,436,635  

 
         45,008,764  

 
ลกูหนี้ชดเชยค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั 11 

 
       690,513,748  

 
      (135,756,275) 

 
สนิคา้คงเหลอื 

     
       (14,455,208) 

 
          7,359,933  

 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 

    
         14,106,056  

 
       (47,095,251) 

 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

    
             (15,138) 

 
          3,894,549  
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

         
หน่วย : บาท 

         
ปี 2556 

 
ปี 2555 

       
หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ) 
      หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง):- 

       
 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
    

       (40,435,828) 
 

       193,066,575  

 
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 

    
       (14,834,918) 

 
       (19,227,005) 

 
ประมาณการค่าเสยีหายจากเหตุการณ์อุทกภยั 

  
                     -    

 
      (505,809,337) 

 
เจา้หนี้ค่าเสยีหายอุทกภยัแก่คู่คา้กจิการคา้ร่วม 

  
     (551,964,885) 

 
       551,964,885  

 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

    
        (8,814,240) 

 
         10,952,562  

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 
   

       397,778,205  
 

        (59,094,257) 

จ่ายดอกเบีย้ 
      

        (3,030,581) 
 

         (4,361,251) 
รบัคนื (จ่าย) ภาษเีงนิได ้

    
       (22,798,075) 

 
          2,671,066  

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 
  

       371,949,549  
 

       (60,784,442) 

            กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
      เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ 

    
      (17,173,493) 

 
                     -    

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้(ลดลง) 
  

         23,542,232  
 

       (74,922,595) 

ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
  

14 
 

      (374,561,986) 
 

       (26,390,190) 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

   
         (5,586,240) 

 
       (80,380,000) 

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
    

         (1,363,561) 
 

         (5,062,040) 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
  

             598,131  
 

             715,186  

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 
   

     (374,544,917) 
 

      (186,039,639) 

            กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
      เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

  
       (13,431,623) 

 
         91,912,025  

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 
    

        (2,658,991) 
 

         (1,798,778) 

เงนิสดรบัจากการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
   

                     -    
 

         84,000,000  

ช าระค่าใชจ้่ายในการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  

                     -    
 

         (6,863,583) 
ช าระคนืหุน้กูแ้ปลงสภาพแก่ผูถ้อืหุน้กู ้

   
                     -    

 
         (3,970,650) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 
  

21 
 

       180,206,607  
 

                     -    

จ่ายเงนิปนัผล 
    

23 
 

       (24,721,451) 
 

                     -    

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 
  

       139,394,542  
 

       163,279,014  
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

            

         
หน่วย : บาท 

         
ปี 2556 

 
ปี 2555 

       
หมายเหตุ 

   
(ปรบัปรุงใหม)่ 

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 
  

136,799,174 
 

(83,545,067) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 
   

44,951,781 
 

128,485,931 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 
 

8 
 

181,750,955 
 

44,951,781 

            ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด 
      1. รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด 

       

  
ซื้อสนิทรพัยเ์ป็นเงนิเชือ่ 

  
14 

 
117,269,470 

 
- 

  
ซื้อสนิทรพัยโ์ดยท าสญัญาเช่าซื้อ 

 
14 

 
5,814,519 

 
7,555,079 

  
โอนสนิทรพัยถ์าวรเป็นสนิคา้ 

 
14 

 
125,280 

 
- 

  
โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเป็นทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 14 

 
124,726,523 

 
338,680,000 

  
โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดบิและคา่ใชจ้่ายรอตดับญัช ี

     

   
เป็นเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

  
- 

 
119,926,523 

  
หุน้สามญัเพิม่ขึน้จากการแปลงสภาพหุน้กู ้

  
- 

 
51,426,645 

  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัจากการแปลงสภาพหุน้กู ้

  
- 

 
42,173,355 

            2. วงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้
    

173,837,797 
 

206,330,574 
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บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

31 ธนัวาคม 2556 
1. ขอ้มลูทัว่ไป            
 บรษิทัฯ  จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดัในประเทศไทย   เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2529   และไดจ้ดแปรสภาพเป็นบรษิทั
มหาชนจ ากดั ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ.  2535 กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่24  กนัยายน   2547 

บรษิทัฯ  มสี านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี ่  อาคารพ.ีบ.ี ทาวเวอร ์ ชัน้ที ่16   เลขที ่1000/65,66,67   ซอยสขุมุวทิ 71   ถนน
สขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือเขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  และมสีาขา 1 แห่งตัง้อยู่เลขที ่88/8  หมู่ที ่10  ต าบลหนองน ้าแดง  
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา  บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัประกอบ ขายและตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึรบัจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์       
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิการเงนิน้ี  จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้
เพื่อความสะดวกของผูอ้่าน งบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทยงบการเงนิน้ี      ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิของประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ี พ.ศ. 2543    ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อก
ภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547     รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์    และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535งบการเงนิน้ี     น าเสนอตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัที ่1  (ปรบัปรุง  2552)   เรื่อง  "การน าเสนองบการเงนิ"       และแสดงรายการ
ตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้      เรื่อง   "ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554”   ลงวนัที ่28 
กนัยายน 2554  ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ี พ.ศ. 2543   
 งบการเงนิน้ี    แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท     ซึง่เป็นสกลุทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ     ยกเวน้ทีจ่ะระบุ
เป็นอย่างอื่น  
 
3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่        
 3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี ในระหว่างปีปจัจุบนั   บรษิทัฯ  ไดป้ฏบิตัติาม
มาตรฐานการบญัช ี  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีทีป่รบัปรงุ
ใหม่และออกใหม่ โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ดงันี้.-    
   
  มาตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัที ่12    ภาษเีงนิได ้    
   ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2552)   การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการ 
        เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล
   ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2552)   ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น
        เงนิตราต่างประเทศ   
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่8     สว่นงานด าเนินงานการตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่10    ความช่วยเหลอืจากรฐับาล – กรณีทีไ่ม่มคีวาม 

เกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัที ่21 เงนิได ้ - การไดร้บัประโยชน์จากสนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดค้ดิ

ค่าเสือ่มราคาทีต่รีาคาใหม ่  
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ฉบบัที ่25  ภาษเีงนิได ้ – การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้แนวปฏบิตัทิางบญัชี
เกีย่วกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
 มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  และแนวทางปฏบิตัทิางบญัชทีี่
ปรบัปรุงใหมแ่ละออกใหม่ดงักลา่ว ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิส าหรบัปีปจัจุบนัทีเ่ริม่น ามาถอืปฎบิตัยิกเวน้   
มาตรฐานการบญัช ี และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีบ่รษิทัฯไดเ้ริม่ถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปนี้.-
          
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12       
  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิระหว่างเกณฑท์างบญัชแีละภาษอีากร     เพื่อรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิภาษี เ งิ น
ไดร้อการตดับญัชตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  ซึง่ในงวดบญัชปีจัจุบนับรษิทัฯ  ไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี  และได ้ ป รั บ
ยอ้นหลงังบการเงนิของปีก่อนทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบเสมอืนหนึ่งว่าบรษิทัฯ  รบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีป็น สินทรัพย์หรือ
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการ ตดับญัชมีาโดยตลอด ผลสะสมจากการน ามาตรฐานการบญัชใีหม่มาถอืปฏบิตัไิด้ แ ส ด ง ไ ว้ ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4          
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8      
  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ก าหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานตามเกณฑก์ารเสนอรายงาน
เพื่อใหผู้บ้รหิารใชโ้ดยจ านวนของสว่นงานทีร่ายงานตลอดจนวธิกีารรายงานสว่นงานจะเปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีาร
น าเสนอรายงานภายในต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวกระทบเพยีงการเปิดเผย
ขอ้มลูเท่านัน้และไม่มผีลกระทบต่อสนิทรพัย ์หนี้สนิหรอืก าไรต่อหุน้ของบรษิทัฯ  

 บริษัทฯได้พิจารณาการรายงานของส่วนงานตามธุรกิจหลกัของบริษัทฯซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าเป็น
สาระส าคญัโดยเป็นขอ้มลูเช่นเดยีวกบัทีน่ าเสนอในงวดก่อนตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25 

 
3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกในระหว่างปีแต่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช้ 
 สภาวชิาชพีบญัชฯี   ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัช ี   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    การตคีวาม

มาตรฐานการบญัช ี   และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รบัปรุงใหม่และออกใหม่   ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจา
นุเบกษาแลว้  และใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่  1  มกราคม  2557 และ 2559  
บรษิทัฯยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ดงัต่อไปนี้.-  

3.2.1 ให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 

    

มาตรฐานการบญัชี 

   ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555)  การน าเสนองบการเงนิ    
   ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555)  งบกระแสเงนิสด     
   ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555)  ภาษเีงนิได ้     
   ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2555)  สญัญาเช่า     
   ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555)  รายได ้



รายงานประจ าปี2556  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

75 
 

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2555)  ผลประโยชน์ของพนกังาน    
 ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2555)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 
     เงนิตราต่างประเทศ 

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
   

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2555)  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม     
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2555)  สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้     
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555)  งบการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2555)  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2555)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน        
  ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2555)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์   
  ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555)  การรวมธุรกจิ     
  ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555)  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงาน
      ทีย่กเลกิ       

   ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2555)  สว่นงานด าเนินงานการตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
   ฉบบัที ่15   สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่  
   ฉบบัที ่27   การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย
   ฉบบัที ่29   การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร  
   ฉบบัที ่32   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์  
   
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
   ฉบบัที ่1    การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอ การบรูณะ 
       และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั   
   ฉบบัที ่4    การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
   ฉบบัที ่5    สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอนการบรูณะและ 
       การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม    
   ฉบบัที ่7    การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29   
       เรื่อง"การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อ
       รุนแรง” 
   ฉบบัที ่10   งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า  
   ฉบบัที ่12   ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร    
   ฉบบัที ่13   โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้   
   ฉบบัที ่17   การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ  
   ฉบบัที ่18   การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้    
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3.2.2  ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559  
   
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน        

 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ   อยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการบญัช ี   มาตรฐานการรายงาน ทาง
การเงนิ    การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี    และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ     ทีป่รบัปรุงใหม ่และออกใหม่
ทัง้  31  ฉบบัดงักล่าวต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ   ซึง่ยงัไม่สามารถสรุปไดใ้นขณะนี้     ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชดีงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรงุ 2555)      
 มาตรฐานการบญัชฉีบบันี้          มกีารอธบิายใหช้ดัเจนขึน้ส าหรบัลกัษณะการแปลงสภาพทีก่ารตดัสนิใจเป็นของ ผูถ้อื
ตราสารไม่มผีลกระทบกบัการจดัประเภทของหนี้สนิส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิทีแ่ปลงสภาพไดน้อกจากนี้มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที ่   1 ยงัไดอ้ธบิายสว่นประกอบของสว่นของเจา้ของว่ากจิการอาจแสดงรายละเอยีดการวเิคราะหก์ าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็
แต่ละรายการในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอย่างใดอย่างหนึ่งได ้   การ
ปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ    
  มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555)      
 มาตรฐานการบญัชฉีบบันี้ ไดม้กีารอธบิายใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบักระแสเงนิสดในกจิกรรมลงทุน จะตอ้งสง่ผลใหเ้กดิการ
รบัรูส้นิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิเท่านัน้   จงึสามารถจดัประเภทเป็นกจิกรรมลงทุน   การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี
ดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ 
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรบัปรงุ 2555) 
 มาตรฐานการบญัชฉีบบันี้ ไดม้กีารปรบัปรุงเพิม่เตมิขอ้ยกเวน้ของหลกัการทีม่อียู่ส าหรบัการวดัมลูค่าของสนิทรพัยภ์าษี
เงนิไดร้อการตดับญัชหีรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้จากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนซึง่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรม  มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่  12ฉบบัทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัก าหนดใหก้จิการวดัค่าภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
สนิทรพัย ์ โดยขึน้กบัการคาดการณ์ของกจิการเกีย่วกบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจากมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยจ์ากการใชห้รอื
จากการขาย การปรบัปรุงมาตรฐานฉบบันี้ไดม้กีารเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานว่าราคาตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุนซึง่วดัมลูค่าโดยใชม้ลูค่ายตุธิรรมคาดว่าจะไดร้บัคนืโดยการขายนอกจากนี้ไดม้กีารรวมการตคีวามฉบบัที ่ 21  เรื่อง  ภาษี
เงนิได ้ - การไดร้บัประโยชน์จากสนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดค้ดิค่าเสือ่มราคาทีต่รีาคาใหม่  เป็นสว่นของมาตรฐานการบญัช ี  ฉบบัที ่  12  
(ปรบัปรุง  2555) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ   
   
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรงุ 2555)     
 มาตรฐานการบญัชฉีบบันี้ ไดต้ดัภาคผนวกของมาตรฐานการบญัชขีองมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่18 ออกการปรบัปรุง
มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ 
 
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2555) 
 มาตรฐานการบญัชฉีบบันี้    ไดม้กีารตดัขอ้ความในสว่นของการปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นแปลงของ มาตรฐานการบญัชฉีบบั
ที ่19 ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัออก  การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ   
 
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรงุ 2555)  
 มาตรฐานการบญัชฉีบบันี้      ไดม้กีารยกเลกิการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาลโดย ยกเลกิการ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายละเอยีดส าหรบัรายการทัง้หมดทีเ่กดิขึน้กบัรฐับาลและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั นอกจากนี้ไดม้ี
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การก าหนดค านิยามของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาลใหง้่ายและชดัเจนขึน้การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไม่สง่ผล
กระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ  
 
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรบัปรงุ 2555) 
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัน้ี      ไดม้กีารเน้นหลกัการของการเปิดเผยทีม่อียู่ในปจัจบุนัส าหรบัเหตุการณ์ และรายการที่
มสีาระส าคญั    มกีารเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูใหค้รอบคลุมการ เปิดเผยเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่า
ยุตธิรรม (ถา้หากมสีาระส าคญั) และตอ้งมกีารปรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นปจัจุบนัจากขอ้มลูล่าสดุของรายงานประจ าปีการ
ปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชดีงักล่าว ไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ  
 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2555)  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ มกีารอธบิายใหช้ดัเจนขึน้ว่ากจิการจะเปิดเผยการวดัมลูค่าของสนิทรพัยข์อง
แต่ละสว่นงานเมื่อมกีารรายงานการวดัมลูค่านัน้ใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี
ดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ   
  
4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก    
  ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม2556บรษิทัฯไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีป่รบัปรุงใหม่และออกใหม่ตามหมาย
เหตุงบการเงนิขอ้3.1ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้จ านวนเงนิของรายการปรบัปรุงทีม่ผีลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงันี้.- 
 
 การปรบัปรุงงบการเงนิ           

 
 

    
    

หน่วย : บาท 

 
 

    
    

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2556  

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2555  

ณ วนัที ่
1 ม.ค. 2555 

 
 

    
    

  
 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
    

 
   

 
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 
   

     7,528,821  
 

     6,907,881  
 

    39,379,471  

 
 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 
   

    (5,791,551) 
 

    (6,334,007) 
 

    (6,871,463) 

 
  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิเพิม่ขึน้ 
 

     1,737,270  
 

        573,874  
 

    32,508,008  

               
 

 
ก าไรสะสมทีย่งัไมจ่ดัสรรเพิม่ขึน้ 

   
     7,528,821  

 
     6,907,881  

 
    39,379,471  

 
     

  
 

   
หน่วย : บาท 

 
     

  
 

   
ปี 2556  

 
ปี 2555  

(ปรบัปรุงใหม)่ 

 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

 
      

 
 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ (ลดลง) 
 

 
   

       (694,837) 
 

    31,929,133  

 
 

ก าไรสุทธสิ าหรบัปีเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 

 
   

        694,837  
 

   (31,929,133) 

               
 

 
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

 
 

   
0.00  

 
(0.00) 
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5. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
  ในปี 2556  บรษิทัฯ  ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารค านวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืจากเดมิทีเ่คยใชว้ธิี
เฉพาะเจาะจง มาเป็นวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัเน่ืองจากฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯเหน็ว่านโยบายดงักล่าวสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
การด าเนินธุรกจิในปจัจบุนัมากกว่าทัง้น้ี  
  บรษิทัฯ ไม่สามารถระบุผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชสี าหรบัปี  สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2555ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบได ้  บรษิทัฯ   ไดน้ านโยบายการบญัชใีหมม่าถอืปฏบิตักิบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิคา้คงเหลอื
ตน้งวดของงวดบญัชปีจัจุบนัโดยปรบัปรุงก าไรสะสมตน้งวดลดลง1.03ลา้นบาทซึง่ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 
      
6. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั          
  งบการเงนิ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบงบ
การเงนิ ยกเวน้ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ
ส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงานและมนีโยบายการบญัชใีหม่ส าหรบัปี 2556เน่ืองจากการน า มาตรฐานบญัชฉีบบั
ปรบัปรุงใหมม่าถอืปฏบิตั ิ ไดแ้ก่  ภาษเีงนิไดแ้ละการน าเสนอขอ้มลูสว่นงานด าเนินงาน    
      
 6.1 การรบัรูร้ายได ้          
  บรษิทัฯ  รบัรูร้ายไดเ้มื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชจีะ
เขา้สูก่จิการและสามารถวดัมลูคา่ของจ านวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
  6.1.1 รายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาว
  รายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ และการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาวจะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิี
อตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ซึง่ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบตน้ทนุงานก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงานก่อสรา้ง
ทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญารายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ตามขัน้ความส าเรจ็ของงานแต่ยงัไมถ่งึก าหนดเรยีกช าระตาม
สญัญาแสดงไวเ้ป็น "รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ"  ภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีน  ส าหรบัรายไดท้ีย่งัไม่ได้รบัรูต้ามขัน้ความส าเรจ็
ของงานแต่ไดเ้รยีกช าระเงนิตามสญัญา แสดงไวเ้ป็น "รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า" ภายใตห้นี้สนิหมุนเวยีน  
   
  6.1.2 รายได้จากการขายพรอ้มติดตัง้ตามสญัญาระยะสัน้     
  รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อตดิตัง้แลว้เสรจ็ ลกูคา้รบัมอบงาน และบรษิทัฯ ได ้ ออก
ใบแจง้หนี้ใหก้บัลกูคา้แลว้รายไดจ้ากการขาย  รบัรูเ้มื่อสง่มอบ  โอนความเสีย่งและผลตอบแทน ของความเป็นเจา้ของในสนิคา้
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อใหบ้รกิารเสรจ็สิน้แลว้ รายไดอ้ื่น รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
           
 6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  หมายถงึ  เงนิสด  เงนิฝากธนาคาร  และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพ
คล่องซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีม่กี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ภีาระผกูพนัใดๆ 
รวมถงึตัว๋เงนิประเภทเผื่อเรยีกและตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่า และไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้
    
  เงนิฝากประจ าเกนิกว่าสามเดอืน แต่ไม่เกนิสบิสองเดอืน  บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว (ถา้ม)ี 
 
  เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั" แสดงภายใต้
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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 6.3 ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

  ลกูหนี้การคา้แสดงตามจ านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บับรษิทัฯประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุน
โดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี้ไม่ไดซ้ึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้กาวเิคราะห์
อายุหน้ี  และสถานะทางการเงนิปจัจบุนัของลกูหน้ี        
       

 6.4 สินค้าคงเหลือ  

  สนิคา้คงเหลอื    แสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดต ่ากว่า   และสทุธดิว้ยจ านวนค่า
เผื่อผลขาดทุนจากสนิคา้เสือ่มสภาพ    ราคาทุนค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

  ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนทีซ่ือ้ ตน้ทุนในการดดัแปลง และตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานที่และ
สภาพปจัจุบนั  ในกรณีของสนิคา้ส าเรจ็รปูและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเสรจ็ตน้ทุนสนิคา้รวมการปนัสว่นของค่าแรงทางตรงและ
ค่าโสหุย้การผลติอย่างเหมาะสม โดยค านึงถงึระดบัก าลงัการผลติปกต ิ

  ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ      
         

 6.5 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 
  ทีด่นิ บนัทกึดว้ยราคาทุน  สว่นอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าอย่างไรกต็าม บรษิทัฯ เลอืกทีจ่ะแสดงมลูค่าทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ  อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร  และเครื่องจกัร
และอุปกรณ์โรงงานดว้ยราคาทีต่ใีหม่   ราคาทีต่ใีหม่   หมายถงึ   มลูค่ายุตธิรรมซึง่ก าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสนิทรพัยท์ีม่ ี
อยู่จรงิ ณ วนัทีม่กีารตรีาคาใหม่หกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสมทีค่ านวณจากมลูค่ายุตธิรรมในภายหลงัจากนัน้และค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสนิทรพัย ์  
  การตรีาคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ชีย่วชาญในการประเมนิราคาทีม่คีวามเป็นอสิระอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีไ่ดร้บัการประเมนิไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัจากมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีร่ายงาน 
  
  มลูค่าของสนิทรพัยส์ว่นทีต่เีพิม่ขึน้ จะบนัทกึไปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และแสดงเป็น  "ส่วนเกนิทุนจาก
การ ตรีาคาสนิทรพัย"์ ในองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ ยกเวน้กรณีทีเ่คยประเมนิมลูค่าของสนิทรพัยล์ดลงและรบัรู้
ขาดทุน ในก าไรหรอืขาดทุนของสนิทรพัยช์ิน้เดยีวกนันัน้แลว้ในกรณีทีม่ลูค่าของสนิทรพัยล์ดลงจากการตรีาคาใหมจ่ะบนัทกึใน
ก าไรหรอืขาดทุน   ส าหรบัมลูค่าทีล่ดลงเฉพาะ จ านวนทีล่ดลงมากกว่าสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยท์ีเ่คยบนัทกึไวค้รัง้
ก่อนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของสนิทรพัยช์ิน้เดยีวกนันัน้สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทรพัยส์นิจะถูกตดับญัชเีท่ากับผลต่าง
ระหว่างค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยท์ีต่รีาคาใหม่กบัคา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยใ์นราคาทุนเดมิและโอนโดยตรงไปก าไรสะสมใน
กรณีทีม่กีารจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่คยตรีาคาใหม่สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสม
และไม่รวมในการค านวณก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์
 
  สว่นประกอบของรายการทีด่นิ   อาคาร    และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทกึแต่ละสว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนัรายจา่ยในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทนและรายจ่ายในการ
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ปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขี ึน้ถอืเป็นรายจ่ายฝา่ยทุน  สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมือ่
เกดิขึน้ 
  บริษัทฯตัดรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ าหน่ายสนิทรพัย์รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์
(ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้)จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
เมื่อบรษิทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี        
       
 บรษิทัฯ ค านวณค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภทหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรง ตาม
อายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 
 
  สว่นปรบัปรุงทีด่นิ      5, 10 และ 20 ปี   
  อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร    5 - 25 ปี    
  เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน    20 ปี    
  เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน   5 ปี 
  ยานพาหนะ      5 ปี 
  ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ  และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้   
          
 6.6 ต้นทุนการกู้ยืม  
         
  ต้นทุนการกู้ยมืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใช้ในการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีต่้องใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพใหพ้ร้อมทีจ่ะใชห้รอืขายได้น าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ ได้
ตามประสงค์ต้นทุนการกู้ยมือื่นๆ ถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกดิรายการ ต้นทุนการกู้ยมืประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่
เกดิขึน้จากการกูย้มืของบรษิทัฯ  
           
 6.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่าตดัจ าหน่าย  
      
  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมูลค่าทีจ่่ายเริม่แรกสุทธจิากค่าตดัจ าหน่าย
 สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถ้าม)ีสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัตดัจ าหน่ายอย่างมี
ระบบโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัย์นัน้     และจะประเมินการด้อยค่าของสนิทรพัย์
ดงักล่าวเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า        
       
  ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ค านวณตามอายุการใหป้ระโยชน์ ดงันี้.-    
   ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์     5 ปี   
   ใบรบัรองคุณภาพ      25 ปี   
   
 6.8 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
  6.8.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  



รายงานประจ าปี2556  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

81 
 

  ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงานซึ่งประกอบด้วยเงนิเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงนิสมทบ
กองทุนประกนัสงัคมและกองทุนส ารองเลีย้งชพีวดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนักงานท างาน
ให ้  
  6.8.2 โครงการผลประโยชน์        
  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ  คอื  ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 
 
  หน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯโดยคดิจากมูลค่าปจัจุบนั
ของภาระผูกพนั  ณ  วนัที่รายงาน   และต้นทุนบรกิารในอดตี   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผู้ช านาญ
ทางสถติอิสิระ  โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ช้
สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนัและมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ
ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูกบนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็            
 หน้ีสนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประกอบดว้ยมลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์หกัดว้ยตน้ทุนบรกิารในอดตีทีย่งัไมไ่ดร้บัรู ้และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
ทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้  
        
 6.9 ประมาณการหน้ีสิน 
           ประมาณการหนี้สินจะ
รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิทัฯมภีาระหน้ีสนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีได้
เกดิขึน้แลว้และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสญูเสยีทรพัยากรทีม่ีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าว
และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
  
 6.10 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
         รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็น
เงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นณวนัทีเ่กดิรายการยอด
คงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่าไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี  
        
 6.11 ภาษีเงินได้ 
 
  ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษี
เงนิไดจ้ะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ  ยกเวน้สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้   ใน
กรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 
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ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 
 
  ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บรษิัทฯ ได้ด าเนินงานและเกดิรายได้ทางภาษ ี 
ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ   โดยค านึงถงึสถานการณ์ทีส่ามารถน ากฎหมายภาษี
อากรไป ปฏบิตัซิึง่ขึน้อยู่กบัการตคีวามและจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีอากร  หากคาดว่าจะต้องจ่ายช าระใหก้บัหน่วยงาน
จดัเกบ็ของรฐั 
 
  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
 
  ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิเมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์
และหนี้สนิและราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิอย่างไรกต็ามบรษิทัฯจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการรบัรู้
เริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิและณวนัทีเ่กดิรายการนัน้ไม่มผีลกระทบ
ต่อก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชแีละก าไร(ขาดทุน)ทางภาษีภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษี
อากร) ที่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงานและคาดว่าอตัราภาษี
ดงักลา่วจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์หรอืหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อตดับัญชไีดม้กีารจ่าย
ช าระ             
  สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ    จะมกี าไรทางภาษีเพยีง
พอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  บรษิทัฯ ไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราวเวน้แต่
บรษิทัฯสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
  สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี จะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ  
มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและทัง้สนิทรพัย ์  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดย หน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั    ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษีเงนิ
ไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสุทธบิรษิทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลา
รายงานและท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯจะไม่มกี าไรทางภาษีเพยีงพอต่อ
การน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์     
  บรษิัทฯ จะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกดิขึน้เกี่ยวขอ้งกบั
รายการ ทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้  
 
 6.12 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  
 
  ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั ที่
ออกและเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 
  
 6.13 รายการธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
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  บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ  หรอื ถูก
ควบคุมโดยบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯรวมถงึบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกจิการลงทุน  บรษิทัย่อย  และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั  ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทับรษิทัร่วมและบคุคลทีเ่ป็น
เจา้ของสว่นไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกจิการผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและ
พนกังานของบรษิทัฯ  ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ         
  นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็น
สาระส าคญักบับรษิทัฯผูบ้รหิารส าคญักรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ 
  ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนับรษิทัฯค านงึถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย          
     
 6.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์  
  
  ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ จะท าการประเมนิว่ามขีอ้บง่ชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องบริษทัฯ ดอ้ย
ค่าลงหรอืไมห่ากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า   หรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี บรษิทัฯจะท าการ
ประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์        
  มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยห์มายถงึมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัย ์หกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์ ประมาณการกระแสเงนิสด
ทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปจัจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลู ค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้น
ตลาด ปจัจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ กระแสเงนิสดรบัโดย
อสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด ทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้ง
ดว้ย 
  บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรอืขาดทนุ     
  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ  จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทนุจากการดอ้ย
ค่าของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่หากมขีอ้บง่ชีด้งักล่าวบรษิทัฯตอ้ง
ประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่ค่าความ
นิยมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดก่อน 
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะถูกกลบัรายการเพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืคา่ตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
   
 6.15 สญัญาเช่า 
 
  สญัญาเช่าการเงนิ - ดา้นผูใ้หเ้ชา่        
  สญัญาเช่าที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้ผู้เช่าถือเป็นสญัญาเช่า
การเงนิบรษิทัฯ  จะบนัทกึลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิดว้ยจ านวนเงนิลงทุนสุทธริายไดท้างการเงนิและรายได้
ค่าบรกิารจะรบัรูด้ว้ยอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิตามระยะเวลาของสญัญาเช่า     
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  สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ช่า        
  สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานค่า
เช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามระยะเวลาทีเ่ช่า  
    
 6.16 การน าเสนอส่วนงานด าเนินงาน  
 
  ส่วนงานธุรกจิที่ท าหน้าที่จดัหาผลติภณัฑ์หรอืใหบ้รกิารโดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจาก
ความเสีย่งและผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่นสว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร 
ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทนของ
การด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น    
  ผลการด าเนินงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ(ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน)     
จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปนัส่วนอย่างสมเหตุสมผลรายการทีไ่ม
สามารถปนัสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นรายการสนิทรพัยเ์งนิลงทุน ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้  
             
 6.17 เครือ่งมือทางการเงิน 
 
  สนิทรพัย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหนี้สนิทางการเงนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ   ประกอบด้วยเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นและหนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบัรายการแต่
ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
 6.18 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั      
   
  ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจการ
ประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกับ
สนิทรพัย ์ หนี้สนิ   รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย   การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปจัจยัต่างๆทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิต่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณและตัง้ขอ้สมมติฐานไว้ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใช้ในการจดัท างบการเงนิจะได้ รบัการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง   การปรบัประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวด
อนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ  
 
  การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
   
  6.18.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  
  การพจิารณาการรบัรู้หรอืการตดัรายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาว่า
บรษิทัฯ   ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่โดยใชดุ้ลยพนิิจบนพื้นฐาน
ของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปจัจุบนั 
 
  6.18.2 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
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  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้ เกดิจากการปรบัมลูค่าของลกูหนี้จากความเสีย่งดา้นสนิเชื่อ ที่อาจเกิดขึ้น
ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหน้ีแต่ละรายโดยใชก้ารวเิคราะห์สถานะของ
ลูกหนี้รายตวัประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตการวเิคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั 
อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนั อาจมผีลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูดงันัน้การปรบัปรุงค่า
เผื่อหนี้สงสยัจะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต 
 
  6.18.3 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 
  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื  เป็นการปรบัมูลค่าของสนิค้าคงเหลอืด้วยมูลค่าที่คาดว่าอาจเกดิ
ความเสยีหาย  เนื่องจากสนิค้าล้าสมยัและการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื ผู้บรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่ อ
สนิคา้ลา้สมยัและการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอืโดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 
 
  6.18.4  อาคาร และอุปกรณ์ และ ค่าเสือ่มราคา 
 
  ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชก้ารประมาณอายุการให ้ประโยชน์และ
มลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยเ์มื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์และไดม้กีารทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของ
สนิทรพัยห์ากมกีารเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมจากการตรีาคาใหม่ไดป้ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคา
ตลาด ทัง้น้ีฝา่ยบรหิารไดม้กีารพจิารณาขอ้สมมตแิละประมาณการเพื่อใหผู้ป้ระเมนิราคาอสิระใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
 
  6.18.5 การประมาณการตน้ทุนโครงการ 
 
  บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามา
ค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุก่อสรา้งทีต่้องใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถงึค่าแรง ค่าโสหุย้ ทีต่้องใชใ้นการใหบ้รกิารก่อสรา้งจน
เสรจ็ ประกอบกบัการพจิารณาถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงราคาวสัดุก่อสรา้ง  ค่าแรง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  บริษัทฯจะท า
การทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีต่้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการต้นทุน
อย่างเป็นสาระส าคญั 
        
  6.18.6 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 
  ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องสอบทานการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่า
หากคาดว่าจะได้รบัคนืต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์นัน้ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 
  
  6.18.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
  บรษิทัฯ  จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกี าไรทาง
ภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดน้ัน้ในการน้ีฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯควร
รบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษีทีค่าดว่าจะเกดิในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา 
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  6.18.8 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
  ในการประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการถงึความน่าจะเป็นทีพ่นกังานจะงานจนครบเกษยีณอายุโดยค านึงถงึขอ้มลูในอดตีซึง่จะทบทวนทุกปี สมมตฐิานทีใ่ช้
ในการค านวณจะค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังาน ซึง่จะถูกค านวณขึน้ทุกปี 
   
            
  6.18.9 สญัญาเช่า  
           ในการพจิารณาประเภท
ของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไข  และ
รายละเอยีดของสญัญา เพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯ ไดโ้อนหรอืรบัความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 
         
7. รายการบญัชีกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั       

  บรษิทัฯ  มรีายการบญัชกีบับุคคลและบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกนั  สนิทรพัย์ หนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่ง

ของบรษิัทฯเป็นรายการที่เกิดกบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวบุคคลและบริษัทเหล่านี้เกี่ยวขอ้งกนัโดยการมี

กรรมการร่วมกนัมรีายละเอยีดดงันี้.- 

 
   ด าเนินกิจการ  สดัส่วนการถือหุ้น 
  ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทธรุกิจ ในประเทศ  
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
 บรษิทั  แฟ๊ค เรน้ท์  จ ากดั กรรมการเป็นคู่สมรสกบั

กรรมการของบรษิทัฯ 
ใหเ้ชา่โกดงัสนิคา้และ

อาคารโรงงาน 
ไทย - 

      

  รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

          
ด าเนินกจิการ สดัส่วน 

      
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 
ประเภทธุรกจิ 

 
ในประเทศ 

 
การถอืหุน้ 

 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

           บรษิทัแฟ๊ค เรน้ทจ์ ากดั กรรมการเป็นคู่สมรสกบักรรมการของ
บรษิทัฯ 

 ใหเ้ชา่โกดงั
สนิคา้และ

อาคารโรงงาน 

 ไทย  - 

               
  

รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนัมรีายละเอยีดดงันี้.- 
    

            
หน่วย : บาท 

            
ปี 2556 

 
ปี 2555 

  
ค่าเชา่โกดงัเกบ็สนิคา้ 

         
   

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
     

556,920 
 

556,920 

  

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชมุ เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี
สวสัดกิารอื่นและผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร โดยสรุปไดด้งันี้.- 
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บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบี้ยประชมุเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 

สวสัดกิารอื่นและผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร โดยสรุปไดด้งันี้.- 
 

  
            

หน่วย : บาท 

            
ปี 2556 

 
ปี 2555 

   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

     
22,413,312 

 
23,622,291 

   
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 

    
813,496 

 
653,823 

    
รวม 

      
23,226,808 

 
24,276,114 

                

 

8.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ย.- 

      
          

อตัราดอกเบี้ย 
 

หน่วย : บาท 

          
รอ้ยละ (ต่อปี) 

 
ปี 2556 

 
ปี 2555 

   
เงนิสดในมอื 

      
         362,185  

 
            353,528  

   
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 

   
       4,051,239  

 
        20,135,083  

   
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย์ 

     
       1,181,429  

 
        24,463,170  

   
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจ า 2 เดอืน 

 
1.50 - 2.40 

 
    176,156,102  

 
                    -    

     
รวม 

      
    181,750,955  

 
        44,951,781  

 

9. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  

 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธปิระกอบดว้ย.- 

      
           

หน่วย : บาท 

           
ปี 2556 

 
ปี 2555 

  
ลกูหนี้การคา้ 

         
   

ลกูหนี้การคา้ 
     

   243,903,281  
 

     480,931,992  

   
เชค็รบัลงวนัที่ล่วงหน้า 

     
         499,619  

 
                    -    

   
รวมลกูหนี้การคา้ 

     
   244,402,900  

 
     480,931,992  

   
หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 

     
   (21,358,853) 

 
     (22,357,437) 

   
ลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ

     
   223,044,047  

 
     458,574,555  

  
ลกูหนี้อื่น 

          
   

เงนิทดรองจ่าย 
     

      1,362,981  
 

        1,802,331  

   
ดอกเบี้ยคา้งรบั 

     
      1,561,098  

 
         1,042,071  

   
รายไดค้า้งรบั 

     
         368,067 

 
           443,814  

   
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 

     
      6,595,643  

 
           887,268  

    
รวมลกูหนี้อื่น 

     
      9,887,789  

 
       4,175,484  

              
    

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ
   

  232,931,836  
 

     462,750,039  
              
 

บรษิทัฯไดโ้อนสทิธกิารรบัช าระเงนิค่างานของโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ 3 โครงการใหก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
เพื่อใชใ้นการค ้าประกนัสนิเชือ่จากธนาคารแห่งนัน้ 

                     
 

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- 
      

           
หน่วย : บาท 

           
ปี 2556 

 
ปี 2555 

  
ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 

     
  215,389,384  

 
     386,624,535  

  
ลกูหนี้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระ 

        
   

น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน 
     

   2,340,364  
 

       70,324,695  

   
มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 

     
      4,950,590  

 
       1,675,272  

   
มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 

     
         197,079  

 
         3,040,987  

   
มากกวา่ 12 เดอืน ขึน้ไป 

     
 21,525,483  

 
        9,266,503  

    
รวม 

      
  244,402,900  

 
     480,931,992  

   
หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 

     
  (21,358,853) 

 
     (22,357,437) 

   
ลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ

     
   223,044,047  

 
     458,574,555  
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   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.-     
   รายการเปลีย่นแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มดีงันี้.-  
 

 
รายการเปลีย่นแปลงของค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ มดีงันี้.- 

      
         

หน่วย : บาท 

         
ปี 2556 

 
ปี 2555 

  
ยอดคงเหลอื ณวนัตน้ปี 

     
22,357,437 

 
17,433,872 

  
บวก เพิม่ระหวา่งปี 

     
315,682 

 
4,934,483 

  
หกั กลบัรายการค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 

   
(1,314,266) 

 
(10,918) 

  
ยอดคงเหลอื ณวนัสิน้ปี 

     
21,358,853 

 
22,357,437 

           
10. รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระและรายได้ค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 
 รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า  ประกอบดว้ย.-  

          
หน่วย : บาท 

          
ปี 2556 

 
ปี 2555 

  
มลูค่าตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาว 

    
 1,278,569,998  

 
  2,805,253,666  

  
เงนิประกนัผลงานตามสญัญา 

    
       1,653,164  

 
    8,389,800  

             
  

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
       

  
การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนของงานที่ท าเสรจ็ 

  
    534,635,765  

 
 1,992,102,934  

  
หกั มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ 

    
   (281,914,822) 

 
 1,822,157,852) 

  
รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 

    
    252,720,943  

 
    169,945,082  

             
  

รายได้ค่าก่อสร้างรบัล่วงหน้า 
       

  
มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ 

    
     18,885,222  

 
      88,358,456  

  
หกั การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนของงานที่ท าเสรจ็ 

  
    (16,073,020) 

 
    (70,711,336) 

  
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 

    
       2,812,202  

 
      17,647,120  

  
  
 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ ขนาด 35 MWซึง่เป็นโครงการทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากอุทกภยัในปี 2554จน
แลว้เสรจ็  และสง่มอบโรงไฟฟ้าฯ ในไตรมาสที ่1 ของปี 2556    
 
11. ลูกหน้ีชดเชยค่าเสียหายจากบริษทัประกนัภยั       
  ในปี 2554 โครงการโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้งของบรษิทัฯ  ในนามกจิการคา้ร่วมในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
ขนาด34.5 MW  ไดร้บัผลกระทบจากการอุทกภยัครัง้รา้ยแรง   โดยบรษิทัฯ  ไดร้บัรูค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากเหตุการณ์ดงักลา่ว
เฉพาะสว่นของบรษิทัฯบางสว่นเป็นค่าเสยีหายและค่าชดเชยจากบรษิทัประกนัภยัไวใ้นงบการเงนิปี 2554 แลว้ต่อมาในระหว่างปี 
2555 การประเมนิความเสยีหายจากเหตุการณ์ดงักล่าวจากบรษิทัฯ ประกนัภยัเป็นทีส่ิน้สดุโดยบรษิทัฯในฐานะผูร้บัผลประโยชน์
ในนามกจิการคา้ร่วมไดร้บัอนุมตัเิงนิชดเชยรวมทัง้สิน้  1,671.77  ลา้นบาทโดยแบง่เป็นสว่นของบรษิทัฯ เป็นจ านวนเงนิ 767.09 
ลา้นบาทและเป็นสว่นของคู่คา้กจิการคา้ร่วมจ านวน 904.68 ลา้นบาท 
 
  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืของลกูหนี้ชดเชยค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยัจ านวน 
690.51 ลา้นบาท  และเจา้หนี้คา่ความเสยีหายอุทกภยัแกคู่่คา้กจิการคา้ร่วมจ านวน 551.96 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2556 บรษิทัฯ
ไดร้บัเงนิจ านวนดงักล่าวและจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้หนี้ค่าความเสยีหายดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวน 
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12. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ   

 
สนิคา้คงเหลอื - สุทธปิระกอบดว้ย.- 

        
           

หน่วย : บาท 

           
ปี 2556 

 
ปี 2555 

  
สนิคา้ส าเรจ็รปู 

      
45,832,700  

 
 27,092,410  

  
วตัถุดบิ 

       
     46,157,424  

 
 41,077,105  

  
อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง 

     
       4,109,888 

 
  1,941,510  

  
สนิคา้ระหวา่งทาง 

      
     22,804,076  

 
 34,212,575  

  
รวม 

        
    118,904,088  

 
104,323,600  

  
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ 

   
            (5,859) 

 
 (1,056,336) 

   
สุทธ ิ

      
    118,898,229  

 
103,267,264  

 
13. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั         

 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนัประกอบดว้ย.- 

      
         

อตัราดอกเบี้ย 
 

หน่วย : บาท 

 
ประเภทเงนิฝาก 

 
เพื่อค ้าประกนั 

 
รอ้ยละ (ต่อปี) 

 
ปี 2556 

 
ปี 2555 

              
 

เงนิฝากประจ าประเภท 3 - 12 เดอืน 
 

วงเงนิสนิเชือ่ 
 

1.45 - 2.75 
 

    110,896,696  
 

126,437,644  

 
เงนิฝากออมทรพัย์ 

  
การใชไ้ฟฟ้า 

 
0.75 

 
         223,632  

 
    8,224,916  

  
รวม 

        
    111,120,328  

 
134,662,560  
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14. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 
             

  
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิประกอบดว้ย.- 

             
     

หน่วย : บาท 

   

  ทีด่นิ และส่วน
ปรบัปรุงทีด่นิ 

 อาคาร และส่วน
ปรบัปรุงอาคาร 

 เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์โรงงาน 

 เครื่องตกแต่ง
ตดิตัง้และอุปกรณ์

ส านกังาน 

 ยานพาหนะ  สนิทรพัยร์ะหวา่ง
ก่อสรา้ง และ

ตดิตัง้ 

 รวม 

  
ราคาทุน 

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 48,741,254  
 

43,598,330  
 

52,979,778  
 

35,944,538  
 

23,213,722  
 

149,218,721  
 

353,696,343  

   
ซือ้เพิม่/รบัโอน - 

 
2,120,274  

 
2,597,405  

 
3,914,652  

 
10,534,336  

 
345,903,523  

 
365,070,190  

   
จ าหน่าย/โอนออก - 

 
(18,500) 

 
(2,342,126) 

 
(14,301,510) 

 
(2,317,015) 

 
                     -    

 
(18,979,151) 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 48,741,254  

 
45,700,104  

 
53,235,057  

 
25,557,680  

 
31,431,043  

 
495,122,244  

 
699,787,382  

  
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 12,318,233  
 

15,883,463  
 

51,869,164  
 

25,578,240  
 

19,060,375  
 

- 
 

124,709,475  

   
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1,926,497  

 
2,365,478  

 
388,431  

 
4,687,061  

 
2,183,023  

 
- 

 
11,550,490  

   
ขายระหวา่งปี                       -    

 
(3,415) 

 
(1,826,291) 

 
(14,051,848) 

 
(2,308,407) 

 
- 

 
(18,189,961) 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 14,244,730  

 
18,245,526  

 
50,431,304  

 
16,213,453  

 
18,934,991  

 
- 

 
118,070,004  

  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย ์

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 - 
 

8,005,440  
 

31,801,442  
 

- 
 

- 
 

- 
 

39,806,882  

   
เพิม่(ลด)ระหวา่งปี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - 
 

8,005,440  
 

31,801,442  
 

- 
 

- 
   

39,806,882  

  

ค่าเส่ือมราคาสะสม - ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรพัย์ 

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 - 
 

964,328  
 

4,460,238  
 

- 
 

- 
 

- 
 

5,424,566  

   
เพิม่(ลด)ระหวา่งปี - 

 
482,164  

 
2,230,119  

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,712,283  

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 - 

 
1,446,492  

 
6,690,357  

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,136,849  

  
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 10,524,186  
 

1,060,559  
 

- 
   

- 
 

- 
 

11,584,745  

   
เพิม่(ลด)ระหวา่งปี - 

     
- 

 
- 

   
               -    

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 10,524,186  

 
1,060,559  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,584,745  

  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 25,898,835  
 

33,695,420  
 

28,451,818  
 

10,366,298  
 

4,153,347  
 

149,218,721  
 

251,784,439  

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 23,972,338  

 
32,952,967  

 
27,914,838  

 
9,344,227  

 
12,496,052  

 
495,122,244  

 
601,802,666  
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14. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 
             

  
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิประกอบดว้ย.- 

             
     

หน่วย : บาท 

   

  ทีด่นิ และส่วน
ปรบัปรุงทีด่นิ 

 อาคาร และส่วน
ปรบัปรุงอาคาร 

 เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์โรงงาน 

 เครื่องตกแต่ง
ตดิตัง้และ
อุปกรณ์
ส านกังาน 

 ยานพาหนะ  สนิทรพัยร์ะหวา่ง
ก่อสรา้ง และ

ตดิตัง้ 

 รวม 

  
ราคาทุน 

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 48,741,254   
 

45,700,104 
 

53,235,057 
 

25,557,680 
 

31,431,043   
 

495,122,244 
 

699,787,382 

   
ซือ้เพิม่ระหวา่งปี  - 

 
426,000   

 
7,827,524 

 
4,088,988   

 
8,644,136 

 
476,659,328 

 
497,645,976 

   
จ าหน่ายระหวา่งปี - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2,885,542)  

 
- 

 
(2,885,542) 

   
รบัเขา้/โอนออก - 

 
136,535,462 

 
957,932,053 

 
223,384 

 
- 

 
(970,216,244) 

 
124,474,655 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 48,741,254  

 
182,661,566 

 
1,018,994,63 

 
29,870,052   

 
37,189,637 

 
1,565,328   

 
1,319,022,471 

  
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 14,244,730   
 

18,245,526 
 

50,431,304 
 

16,213,453 
 

18,934,991 
 

- 
 

118,070,004 

   
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1,921,241     

 
2,903,654   

 
4,756,623 

 
4,849,727 

 
3,637,642 

 
- 

 
18,068,887  

   
จ าหน่ายระหวา่งปี 

        
(2,885,539) 

   
(2,885,539) 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 16,165,971.00  21,149,180  55,187,927  21,063,180  19,687,094  -  133,253,352 

  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย ์

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 - 
 

8,005,440 
 

31,801,442   
 

- 
 

- 
 

- 
 

39,806,882 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 - 

 
8,005,440 

 
31,801,442   

       
39,806,882 

                 
  

ค่าเส่ือมราคาสะสม - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ 

   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 - 

 
1,446,492   

 
6,690,357 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,136,849 

   
เพิม่(ลด)ระหวา่งปี - 

 
482,164   

 
2,230,119 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,712,283 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 - 

 
1,928,656   

 
8,920,476 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,849,132 

  
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 10,524,186  
 

1,060,559 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11,584,745 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 10,524,186  

 
1,060,559 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,584,745 

  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

             
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 23,972,338   
 

32,952,967 
 

9,344,227 
 

27,914,838   
 

12,496,052  
 

495,122,244 
 

601,802,666 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 22,051,097   

 
166,528,611 

 
986,687,673 

 
8,806,872 

 
17,502,543 

 
1,565,328 

 
1,203,142,124 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ)         
   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  บรษิทัฯ มขีอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบั ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ดงันี้.- 
  1)ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสร้างและเครื่องจกัร ซึ่งมมีูลค่าตามบญัช ีจ านวน 17.24 ลา้นบาท และ17.28  ล้าน
บาทตามล าดบัได้จดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบัสนิเชื่อที่ท ากบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง \ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 17  
  2)บรษิทัฯมสีนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสือ่มราคาจนหมดมลูค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยูจ่ านวน 74.34 ลา้นบาทและ 
70.93ลา้นบาท  ตามล าดบั  
            3) 
  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555  บรษิทัฯ  มสีญัญาการก่อสรา้งโรงงานเซลลแ์สงอาทติยแ์ละตดิตัง้ระบบกบั
กจิการร่วมคา้ในประเทศแห่งหนึ่งและไดจ้่ายเงนิบางสว่นส าหรบัค่าก่อสรา้งและตดิตัง้ระบบแลว้เป็นจ านวน129.93ลา้นบาท
โดยในปี 2556 บรษิทัฯไดจ้่ายเงนิสว่นทีเ่หลอือกี 5.32 ลา้นบาทบาท ซึง่มมีลูค่าของสญัญาเป็นเงนิทัง้สิน้ 135.25 ลา้นบาท  
 
15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  

         
ซอฟแวร์ 

 
ใบรบัรอง 

  
         

คอมพวิเตอร์ 
 

คุณภาพ 
 

รวม 

  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 

   
       2,797,271  

 
       1,941,803  

 
       4,739,074  

  
ซือ้เพิม่/รบัโอน 

    
       4,353,120  

 
       3,478,008  

 
       7,831,128  

  
จ าหน่าย/โอนออก 

   
      (3,610,500) 

 
- 

 
      (3,610,500) 

  
ค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้/โอนออก 

   
        (264,885) 

 
        (193,916) 

 
        (458,801) 

  
ค่าตดัจ าหน่ายลดลง 

   
         841,412  

 
- 

 
         841,412  

  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

   
       4,116,418  

 
       5,225,895  

 
       9,342,313  

  
ซือ้เพิม่/รบัโอน 

    
         237,553  

 
       1,126,008  

 
       1,363,561  

  
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 

   
        (600,091) 

 
        (274,862) 

 
        (874,953) 

  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

   
       3,753,880  

 
       6,077,041  

 
       9,830,921  

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.-  
        
16. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี – สุทธิ 

      
 

สนิทรพัย์และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้.- 
    

           
หน่วย : บาท 

           
ปี 2556 

 
ปี 2555 

           
  

 
(ปรบัปรุงใหม่) 

  
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

     
       7,528,821  

 
       6,907,881  

  
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

     
      (5,791,551) 

 
      (6,334,007) 

   
สุทธ ิ

      
       1,737,270  

 
         573,874  

 
 16.1  รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- 
  

        
หน่วย : บาท 

        
ณ วนัที่ 

 
บนัทกึเป็น(รายจ่าย) รายได้ 

 
ณ วนัที่ 

        

1 ม.ค. 56 
(ปรบัปรุงใหม่) 

 ในก าไรหรอื
ขาดทุน 

 ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

 31 ธ.ค. 56 

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

        
  

ลกูหนี้การคา้ 
   

3,143,789 
 

(31,962) 
 

- 
 

3,111,827 

  
สนิคา้คงเหลอื 

   
211,267 

 
210,094) 

 
- 

 
1,173 
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ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 

 
2,316,949 

   
- 

 
2,316,949 

  
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 

 
1,235,876 

 
394,438 

 
468,558 

 
2,098,872 

   
รวม 

    
6,907,881 

 
152,382 

 
468,558 

 
7,528,821 

 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

        
  

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ 
 

(6,334,007) 
 

542,456 
 

- 
 

(5,791,551) 

   
สุทธ ิ

    
573,874 

 
694,838 

 
468,558 

 
1,737,270 

               
        

หน่วย : บาท 

        
ณ วนัที่ 

 
บนัทกึเป็น(รายจ่าย) รายได้ 

 
ณ วนัที่ 

        
1 ม.ค. 55  ในก าไรหรอื  ก าไรหรอืขาดทุน  31 ธ.ค. 55 

        
(ปรบัปรุงใหม่) 

 
ขาดทุน 

 
เบด็เสรจ็อื่น 

 

(ปรบัปรุง
ใหม่) 

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

        
  

ลกูหนี้การคา้ 
   

2,758,443 
 

385,346 
   

3,143,789 

  
สนิคา้คงเหลอื 

   
259,225 

 
(47,958) 

 
- 

 
211,267 

  
ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 

 
2,316,949 

 
- 

 
- 

 
2,316,949 

  
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 

 
891,760 

 
344,116 

   
1,235,876 

  
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 

 
33,153,094 

 
(33,153,094) 

 
- 

 
- 

   
รวม 

    
39,379,471 

 
(32,471,590) 

 
- 

 
6,907,881 

 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

        
  

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ 
 

(6,876,463) 
 

542,456 
 

- 
 

(6,334,007) 

   
สุทธ ิ

    
2,503,008 

 
(31,929,134) 

 
- 

 
573,874 

                          
          

หน่วย : บาท 

          
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  

          
จ านวนเงนิ 

 
รายได(้ค่าใชจ้่าย) 

 
จ านวนเงนิ 

          
ก่อนภาษี 

 
ทางภาษ ี

 
สุทธจิากภาษี 

 
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั 

         
 

ผลประโยชน์พนกังาน 
         

 
 ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ 

        
  

ตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
   

(2,342,790) 
 

468,558 
 

(1,874,232) 

 
ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
2,342,790) 

 
468,558 

 
(1,874,232) 

     
 16.2   ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี ทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้.- 
 

            
หน่วย : บาท 

            
ปี 2556 

 
ปี 2555 

            
  

 
(ปรบัปรุงใหม่) 

 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 

          
  

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลส าหรบัปี 
     

     30,977,136  
 

       ,339,880  

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

         
  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั 
   

- 
 

- 

  
ผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ 

   
       (694,837) 

 
     31,929,133  

  
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ 

     
     30,282,299  

 
     37,269,013  

  
 16.3  การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ      
  

        
ปี 2556  

 
ปี 2555 (ปรบัปรุงใหม่) 

        
อตัราภาษี 

 
จ านวนเงนิภาษี 

 
อตัราภาษี 

 
จ านวนเงนิภาษี 

        
(รอ้ยละ) 

 
 (บาท) 

 
(รอ้ยละ) 

 
 (บาท) 

               
 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 
     

    151,552,308  
   

  173,944,847  

 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษี 

  
20% 

 
     30,310,462  

 
23% 

 
     0,007,315  

 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ 

        
  

น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษี 
 

- 
 

(28,163) 
 

- 
 

     2,051,068  
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ผลกระทบของอตัราภาษปีจัจุบนักบัอตัราภาษ ี

        
  

ในอนาคตทีส่่งผลกระทบต่อการ 
 

- 
 

- 
 

- 
  

  
ค านวณภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 
- 

 
- 

 
- 

 
  (4,789,370) 

 
ภาษเีงนิได้ (อตัราที่แทจ้รงิ) 

 
20% 

 
     30,282,299  

 
21% 

 
   37,269,013  

  
 16.4  อตัราภาษี 
 
  -   ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั         
  บรษิทัฯ  ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล จากก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปี ภายหลงัปรบัปรงุดว้ยรายการทีไ่ม่
ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากรพระราชกฤษฎกีาตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและ
ยกเวน้รษัฎากรฉบบัที ่ 530 พ.ศ. 2554ลงวนัที ่ 21 ธนัวาคม 2554  ใหล้ดอตัราภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธเิป็น
ระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัช ี ไดแ้ก่ปี 2555  2556 และ 2557  จากอตัรารอ้ยละ 30  เหลอือตัรารอ้ยละ 23 ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัช ี2555  ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2555 และรอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธสิ าหรบัสองรอบระยะเวลาบญัชี
ถดัมา (2556 และ 2557)  ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556  และ 2557  ตามล าดบั  
 
  -   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
  ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ20ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาล
ก าหนด  ณ วนัทีร่ายงาน 
 
17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน      
  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  ประกอบดว้ย.-   
   

  
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิประกอบดว้ย.- 

    
        

อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละ) 
 

หน่วย : บาท 

        
ปี 2556 

 
ปี 2555 

 
ปี 2556 

 
ปี 2555 

   
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 

 
7.375 - 7.775 

 
5.00 - 7.775 

 
27,662,203 

 
2,344,329 

   
ทรสัตร์ซีทีและตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

 
5.50 - 6.00 

 
2.00 - 6.00 

 
142,575,600 

 
161,325,097 

    
รวม 

      
170,237,803 

 
183,669,426 

 
  ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2556    บรษิทัฯ มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละสนิเชื่ออื่นกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง
รวมจ านวน 290 ลา้นบาท     ค ้าประกนัโดยการโอนสทิธกิารรบัเงนิโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ  เงนิฝากประจ า และการจด
จ านองทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งอาคารโรงงานพรอ้มเครื่องจกัรของบรษิทัฯ   และค ้าประกนัโดยกรรมการของบรษิทัฯ   
  
18. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน         
  

  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นประกอบดว้ย.- 

      
            

หน่วย : บาท 

            
ปี 2556 

 
ปี 2555 

               
   

เจา้หนี้การคา้ 
      

314,889,896  
 

39,240,218  

   
เจา้หนี้อื่น 

          
    

เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 
     

17,269,470  
 

- 

    
เจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง 

     
- 

 
   5,937,004  

    
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

     
    6,514,807  

 
   7,474,629  

    
เงนิรบัล่วงหน้าค่าสนิคา้ 

     
28,064  

 
1,182,368  
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เงนิประกนัผลงาน 

     
12,690,782  

 
7,199,340  

    
อื่นๆ 

      
4,200  

 
30,760  

     
รวมเจา้หนี้อื่น 

     
136,507,323  

 
21,824,101  

               
     

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
   

  451,397,219  
 

    61,064,319  

   
19. หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ  
         

  
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ - สุทธปิระกอบด้วย.- 

      
            

หน่วย : บาท 

            
ปี 2556 

 
ปี 2555 

   
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ 

     
13,570,160  

 
 10,292,198  

   
หกั ดอกเบี้ยรอตดับญัช ี

     
(987,717) 

 
(865,283) 

   
มลูค่าปจัจุบนัของค่าเชา่ซือ้ข ัน้ต ่า 

     
12,582,443  

 
9,426,915  

   
หกั ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

   
(4,235,673) 

 
  (2,658,992) 

    
สุทธ ิ

      
8,346,770  

 
    6,767,923  

 
20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ        
  บรษิทัฯ  ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19  เรื่องผลประโยชน์ของพนกังาน  ซึง่มผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่ วนัที ่ 1 มกราคม 2554  บรษิทัฯ รบัรูภ้าระหนี้ในช่วงเปลีย่นแปลง ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2554  โดยปรบัก าไร
สะสม ณ วนัตน้งวดบรษิทัฯจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแกพ่นกังานตามสทิธแิละอายุ
งาน 
 

  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานทีร่บัรูเ้ป็นหนี้สนิประกอบดว้ย.- 

  
            

หน่วย : บาท 

            
ปี 2556 

 
ปี 2555 

   
มลูค่าตามบญัชณี วนัที่ 1 มกราคม 

     
     6,179,379  

 
       4,458,800  

   
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 

     
     1,694,121  

 
       1,059,476  

   
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบัปี 

   
278,072  

 
 126,146  

   
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 
2,342,790  

 
         534,957  

   
มลูค่าตามบญัชณี วนัที่ 31 ธนัวาคม 

    
10,494,362  

 
6,179,379  

   
หกัภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานทีเ่กษยีณภายในหนึ่งปี 

 
 (132,800) 

 
- 

   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธ ิ

   
10,361,562  

 
       6,179,379  

               
  

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 
    

            
หน่วย : บาท 

            
ปี 2556 

 
ปี 2555 

  
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

        
   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
     

      1,972,193  
 

       1,720,579  

               
  

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ (สุทธจิากภาษเีงนิได)้ 
      

  
 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ 
      

  
 

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
     

      1,874,232  
 

- 

  
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัณ วนัที่รายงาน ประกอบดว้ย.- 

            
ปี 2556 

 
ปี 2555 

   
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 

     
              4.71  

 
4.50 

  
 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 
   

 7.38  
 

6.64 

   
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 

     
 4.59  

 
4.89 

  
* อตัรามรณะ 

      
 TMO2008  

 
 TMO2008  

  
* 

อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 
2008) 
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21. ทุนเรอืนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น         
   
  21.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  ครัง้ที ่2/2556  เมื่อวนัที ่6 มนีาคม 2556  มมีตอินุมตักิารออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555   เมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2555 โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 44,965,000 หุ้น  ในราคาหุน้ละ 4.15 บาท   ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดัท าใหบ้รษิทัฯ มสี่วนเกนิมูลค่าหุน้เพิม่ขึน้จ านวน 135.24 ลา้นบาท(หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการออกหุน้จ านวน 
1.36 ลา้นบาท)  
    
  21.2 ทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556  เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2556  มีมตทิีส่ าคญัดงันี้.- 
  
  1) อนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียน จ านวน 224,828,000 หุ้น โดยวิธกีารตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่
คงเหลอืจากการเตรยีมไวร้องรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)    โดยคงเหลอืทุนจดทะเบยีนช าระ
เตม็มลูค่าแลว้จ านวน 494,624,723 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นจ านวน 494,624,723 บาท 
  2) อนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน แบบมอบอ านาจทัว่ไป โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 296,773,000 
หุน้มลูค่าทีต่ราไว ้1 บาท  รวมเป็นเงนิ 296.77 ลา้นบาท  โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรดงันี้.-     
  -  หุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 143,387,000 หุน้  เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีผู่ถ้อื
หุน้แต่ละคนถอือยู่          
  -  หุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 98,924,000 หุน้    เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  
  -  หุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 49,462,000 หุน้    เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนลดทุนและเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสรจ็ เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม2556 
  
22. ส ารองตามกฎหมาย 
 
  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา  116  แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535   บรษิทัฯ  ตอ้ง
จดัสรรก าไร สทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลงัจาก
หกัขาดทุนสะสมยกมา(ถา้ม)ี  จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน    ส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปนัผลได ้ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556   บรษิทัฯ  จดัสรรส ารองตามกฎหมาย
เพิม่ขึน้อกีจ านวน 8.57 ลา้นบาท    
 
23. เงินปันผลจ่าย  
 
  ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2556  เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2556 อนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลในอตัรา
หุน้ละ0.05 บาท   รวมเป็นเงนิปนัผลทัง้สิน้  24.72  ลา้นบาท  ซึง่ไดม้กีารจา่ยเงนิปนัผลในเดอืนพฤษภาคม 2556   พรอ้มทัง้
อนุมตัจิดัสรรส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 8.57 ลา้นบาท 
 
24. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
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  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่
รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปีโดย
แสดงการค านวณดงันี้.-  
       

            
ปี 2556  

 
ปี 2555  

            
  

 
 (ปรบัปรุงใหม่) 

  
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  (บาท) 

   
    21,270,008  

 
  136,675,834  

               
  

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกณ วนัตน้ปี  (หุน้) 
     

   449,659,723  
 

   398,233,078  

  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ระหวา่งปี  (หุน้) 

     
     35,972,000  

 
     48,369,674  

  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ทีอ่อกจ าหน่ายระหวา่งปี  (หุน้) 

   
   485,631,723  

 
   446,602,752  

               
  

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน  (บาท : หุน้) 
     

 0.25  
 

 0.31  

    
25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
  บรษิทัฯ  ด าเนินกจิการในสว่นงานทางธุรกจิเดยีว  คอื ธุรกจิดา้นผลติและจ าหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทติย์
และอุปกรณ์ทุกประเภททีจ่ะตอ้งน ามาประกอบในการออกแบบการใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทติย ์ ดงันัน้ฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯมสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีวบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯมสีว่นงานทางภมูศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว  ดงันัน้  รายได ้  ก าไรและสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงในงบการเงนิจงึ
เกีย่วขอ้งกบัสว่นงานทางธุรกจิและสว่นงานทางภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้      
  
26. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ  
         

  
ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะที่ส าคญั ประกอบดว้ย.- 

      
            

หน่วย : บาท 

         
   

ปี 2556 
 

ปี 2555 

   
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหวา่งท า 

   
     15,470,186  

 
 30,333,514  

   
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 

     
     18,048,665  

 
  23,046,554  

   
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

     
     23,226,808  

 
24,276,114  

   
เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 

   
     70,618,155  

 
 42,520,864  

   
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

     
     21,656,123  

 
  14,721,575  

   
ตน้ทุนทางการเงนิ 

     
       3,030,581  

 
    4,361,251  

   
27. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน 
  
  บรษิทัฯ    ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน  พ.ศ.  
2520  ส าหรบัการผลติเซลลแ์สงอาทติย ์มรีายละเอยีดดงันี้.-  
       

   
บตัรส่งเสรมิเลขที่ 

 
วนัทีอ่นุมตั ิ

 
วนัทีเ่ริม่มรีายได้ 

    
   

2181(9)/2548 
 

23 ธนัวาคม 2548 
 

ยงัไม่มรีายได้ 
       

            
 สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการสง่เสรมิการลงทุนทีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้.- 
  1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ
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  2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ 
   สง่เสรมิการลงทุนมกี าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 
  3. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ25ของเงนิ 
   ลงทุน  
  4. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิและวสัดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อใชใ้น
   การผลติเพื่อ การสง่ออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัน าเขา้ครัง้แรก   
     
28. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 
  บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบญัญตัิกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530  โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน
และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ลาออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิัทฯในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่  31
ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 1.98 ลา้นบาท และ 0.68 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
29. การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงิน 
 
  บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิซึง่อา้งองิตามมาตรฐาน
การบญัชไีทยฉบบัที่ 107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน" บริษัทฯมีข้อมูล
เกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้.-  
   
  29.1 นโยบายการบญัชี        
   นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.1 
 
  29.2 นโยบายการบริหารความเส่ียง       
   บรษิัทฯ มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย  อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญาบริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะ
ประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 
  
  29.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  
   บรษิัทฯฃมคีวามเสีย่งจากการให้สนิเชื่ออนัเกดิจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏบิตัิตามข้อก าหนดใน
สญัญาซึ่งก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯเพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าวบรษิัทฯไดม้กีารควบคุมการให้
สนิเชื่อแก่ลูกค้าและสอบทานฐานะการเงินของลูกหนี้อย่างสม ่าเสมอบริษัทฯจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส าคญัจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิราคาตามบญัชขีอง
สนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา  
    
  29.4 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบี้ย       
   บรษิัทฯ มคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยที่ส าคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงิน
เบกิเกนิบญัช ีเงนิ กูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิและหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าอย่างไรก็
ตามเนื่องจากสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สินทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัรา
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ดอกเบี้ยคงทีซ่ึ่งใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั  ดงันัน้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของ
บรษิทัฯและจะอยู่ในระดบัต ่า จงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  

                    
       

หน่วย : พนับาท 
       อตัราดอกเบี้ยคงที ่  อตัราดอกเบี้ย  ไม่มอีตัรา  รวม  อตัรา 

       

ภายใน 
1 ปี 

 มากกวา่ 
1-5 ปี 

 มากกวา่5 
ปี 

 ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

 ดอกเบี้ย    ดอกเบี้ย
รอ้ยละ  
(ต่อปี) 

       
  

       
  

 
  

  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
              

 
สินทรพัยท์างการเงิน 

               

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 

 
- 

 
- 

 
     181,751  

 
- 

 

  
181,751  

 
0.75-2.40 

 
เงนิลงทุนชัว่คราว 

   
- 

 
- 

 
- 

 
       17,173  

 
- 

 
 17,173  

 
1.625 

 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  32,932  

 
232,932  

 
- 

 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั - 

 
- 

 
- 

 
     111,120  

 
- 

 
111,120  

 
0.75-2.75 

 
หน้ีสินทางการเงิน 

               
 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
              

 
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
     170,238  

 
         -    

 
170,238  

 

5.50-
7.775 

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 
         -    

 
- 

 
- 

 
            -    

 
51,397  

 
451,397  

 
           -    

 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ 

  
   4,236  

 
   8,347  

 
- 

 
- 

 
- 

 
12,583  

 

4.55-
7.125 

                     

       
หน่วย : พนับาท 

       
อตัราดอกเบี้ยคงที ่

 
อตัราดอกเบี้ย 

 
ไม่มอีตัรา 

 
รวม 

 
อตัรา 

       

ภายใน  
1 ปี 

 มากกวา่
1-5 ปี 

 มากกวา่
5 ปี 

 ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

 ดอกเบี้ย    ดอกเบี้ย
รอ้ยละ  
(ต่อปี) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

              
 

สินทรพัยท์างการเงิน 
  

             

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- 
 

- 
 

- 
 

44,952 
 

- 
 

44,952 
 

0.50-
0.75 

 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
462,750 

 
462,750 

 
- 

 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

- 
 

- 
 

- 
 

134,663 
 

- 
 

134,663 
 

1.60-
3.00 

 
หน้ีสินทางการเงิน 

  
             

 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 

 
             

 
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 

- 
 

- 
 

- 
 

183,669 
 

- 
 

183,669 
 

2.00-
7.775 

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
361,064 

 
361,064 

 
- 

 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ 

  

2,659 
 

6,768 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9,427 
 

4.55-
7.125 

                     
  
 

29.5 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 
  บรษิทัฯ  มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาเพื่อเป็นการป้องกนัความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอย่างไรกต็ามฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบ
อย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  
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บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิซึง่ไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

                 
(หน่วย : หน่วย) 

                 
ปี 2556 

 
ปี 2555 

   
สินทรพัย์ 

               
   

ลกูหนี้การคา้ 
              

    
ดอลลารส์หรฐั 

           
20,933  

 
51,341  

    
ยโูร 

            
80,072  

 
    112,335  

   
หน้ีสิน 

               
   

ทรสัตร์ซีทีและตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
            

    
ดอลลารส์หรฐั 

           
-    

 
              -    

    
ยโูร 

            
        -    

 
              -   

    
เยน 

              
         -    

   
เจา้หนี้การคา้ 

              
    

ดอลลารส์หรฐั 
           

1,133,996  
 

   183,654  

    
ยโูร 

            
1,621,424  

 
  1,164,649  

    
เยน 

            
  29,970,000  

 
              -    

              
30. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจะเกิดขึน้ 
   
 30.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555   บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยห์ลายแหง่ออก
หนงัสอืค ้าประกนัใหแ้กห่น่วยงานต่างๆ   เป็นจ านวนเงนิรวม 320.57 ลา้นบาท  และ 279.71 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
 30.2 บรษิทัฯ มเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชก้บัธนาคารหลายแห่ง  ประกอบดว้ย.- 
   

            
หน่วย :ลา้น 

            
ปี 2556 

 
ปี 2555 

   
สกุลเงนิ 

          
    

ดอลล่ารส์หรฐั 
     

              0.52  
 

       0.22  

    
ยโูร 

       
              2.85  

 
      4.06  

    
เยน 

       
             9.97  

 
            -    

 
31. การบริหารจดัการทุน  
 
  วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ    คอื    การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 และวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 
(ปรบัปรุงใหม่)  ในงบการเงนิแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 0.45 : 1 และ 0.95  : 1 ตามล าดบั   
     
32. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  ครัง้ที ่1/2557  เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2557  มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนั
ผลจาก ผลการด าเนินงานของปี 2556   ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท   รวมเป็นเงนิปนัผลทัง้สิน้ 24.73 ลา้นบาท   พรอ้มจดัสรร
ส ารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธ ิ เป็นจ านวนเงนิ 6.025 ลา้นบาท     
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33. การอนุมติังบการเงิน   
 
  งบการเงนิน้ี  ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2557  
   
 


