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เรยีนท่านผูถ้อืหุน้ 

ประเทศไทยมกีารน าเขา้พลงังานเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ขณะทีแ่หล่งพลงังานเริม่ลดน้อยลงและการจดัหาพลงังาน
ล าบากขึน้ ดงันัน้การอนุรกัษ์พลงังานและการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนทีม่ศีกัยภาพเช่นพลงังานแสงอาทติย ์จงึเป็น
เรื่องจ าเป็นทีต่อ้งท าอย่างจรงิจงั เพื่อสรา้งเสถยีรภาพดา้นพลงังานของประเทศใหม้พีอเพยีงต่อความตอ้งการ 

 ดงันัน้ในปี 2557 ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็และรายเลก็มาก (Small Power Producer และ Very Small Power 
Producer ; SPP และ VSPP) ทีใ่ชพ้ลงังานหมุนเวยีนโดยเฉพาะพลงังานแสงอาทติยจ์งึเขา้มามบีทบาทส าคญัในการผลติ
ไฟฟ้าเขา้ระบบมากขึน้ ท าใหโ้รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นธุรกจิทีม่ผีูส้นใจลงทุนมาก อกีทัง้คณะกรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุนยงัจดัใหม้มีาตรการลดภาษ ีช่วยผูป้ระกอบการทีต่ดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาโรงงานเพื่อการ
ประหยดัพลงังานท าใหเ้กดิการลดตน้ทุนในภาคอุตสาหกรรม เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

 จงึนบัไดว้่า ปี 2557 ภาครฐัและภาคเอกชน ร่วมกนัสง่เสรมิการใชร้ะบบผลติไ ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ย่าง
แพร่หลาย ท าใหธุ้รกจิพลงังานแสงอาทติย ์เป็นทีจ่บัตามองของนกัลงทุน สถาบนัการเงนิ นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูผ้ลติแผ่นเซลล์ และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ผูบ้รหิารจดัการพลงังาน 
(ESCO) และผูก่้อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างครบวงจร จงึเป็นองคก์รทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู เพราะเป็น
ผูผ้ลติในประเทศทีใ่ชน้วตักรรมระดบัโลกผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ าใหไ้ดร้บัมาตรฐานคุณภาพทัง้จากทวปี
ยุโรป,อเมรกิาและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย สามารถผลติไฟ ฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงู เป็นทีย่อมรบัจากภาครฐัและ
เอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ถอืเป็นกา้วย่างแห่งการเตบิโตในอนาคตทีส่ าคญัชองบรษิทั 

  บรษิทัฯ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ สถาบนัการเงนิ พนัธมติรทางธุรกจิ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกท่าน ส าหรบั
ความร่วมมอืในทุกด้านเสมอมา บรษิทัฯ ขอใหค้ ามัน่ทีจ่ะยดึหลกัธรรมาภบิาล เป็นกลาง ตรวจสอบไดใ้นการด าเนินธุรกจิ
และพรอ้มเป็นสว่นหนึ่งในการสนบัสนุนนโยบายภาครฐัดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานแสงอาทติยใ์หเ้จรญิกา้วหน้า
และน าพาบรษิทัไปสูอ่งคก์รแห่งความยัง่ยนืต่อไป  

           ขอแสดงความนับถือ 

 

  

 

 

สารจากประธานกรรมการ 

เชิดพงษ์   สิริวิชช ์

ประธานกรรมการบริษทั 
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

 

 

 

เรยีนท่านผูถ้อืหุน้ 

 

 ปี 2557 เป็นปีแห่งการขบัเคลื่อนอย่างแทจ้รงิของนโยบายสง่เสรมิการใชพ้ลงังานแสงอาทติยท์ัง้ Solar Power  
Plant และ Solar Rooftop กว่า 2,000 เมกกะวตัต ์ในอตัรารบัซือ้พเิศษ หน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลานานถงึ 25 ปี 
สง่ผลใหน้กัลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สนใจเขา้ร่วมโครงการอย่างลน้หลาม 

 จงึเป็นโอกาสทองของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ซึง่จะขยายสายการผลติเป็น 200 เมกกะวตัต ์เพื่อเพิม่
ศกัยภาพการลงทุนตามมาตรการ Feed in Tariff  โดยจะสง่ผลใหบ้รษิทัมรีายได ้และก าไรเพิม่ตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 

 ผลงานทีโ่ดดเด่นของบรษิทัฯ ในปี 2557 ไดแ้ก่การสง่ออกแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยไ์ปยงัยุโรป  ไตห้วนั 
และอเมรกิา  ซึง่สรา้งโอกาสในการขยายแบรนด ์  “โซลารต์รอน” ใหเ้ป็นทีย่อมรบัในตลาดโลก ปจัจุบนับรษิทัไดย้กระดบั
คุณภาพผลติภณัฑแ์ผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์จนไดร้บัมาตรฐานโลก ของ อเมรกิา ,ยุโรป และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย นบัเป็นการขบัเคลื่อนองคก์รตามแนวทาง  “นวตักรรมสูก่ารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง” 

 ส าหรบัผลประกอบการในปี 2557 บรษิทัมยีอดขาย 947 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 439 ลา้นบาท หรอืลดลง 32% 
เน่ืองจากบรษิทัมนีโยบายลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ทนการขายสนิคา้  ซึง่จะท าใหบ้รษิทัมรีายได้  และก าไร  
ในปี 2557ลดลง แต่จะมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอตลอดระยะเวลาอกี 25 ปี อย่างมัน่คง 

 ในนามคณะผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ พนัธมติรทางธุรกจิ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนบรษิทัดว้ยดี
เสมอมา  บรษิทัขอยดึมัน่ในการบรหิารงานอย่างคุณภาพ แบบยัง่ยนืเพื่อด ารงไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ พนกังาน 
ชุมชน และสงัคม โดยใ ชห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได ้ เพื่อใหบ้รษิทัเขม้แขง็เจรญิกา้วหน้าอย่าง
มัน่คงตลอดไป 

 

                 ขอแสดงความนบัถอื 

  

ปัทมา   วงษ์ถ้วยทอง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
เรยีนท่านผูถ้อืหุน้ 
 
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ
และมปีระสบการณ์ดา้นบญัช ีการเงนิ กฎหมาย วทิยาศาสตรแ์ละการบรหิารองคก์ร โดยในปี 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบดว้ย คุณรวฐิา พงศนุ์ชติ พลเอกสรุพนัธ ์พุ่มแกว้ และคุณสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามระเบยีบ 
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายเน้นการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการมี
ระบบควบคุมภายในทีด่ ีโดยสรุปไดด้งันี้ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยไดม้กีารหารอืร่วมกบัฝา่ยบรหิาร ผูต้รวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัชสีรุปสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้  

1.การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2557 ของ บรษิทั                 
โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) รวมถงึรายการระหว่างกนั รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ร่วมกบัฝา่ยบรหิาร 
โดยไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรี่วมประชุมการพจิารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถามผูส้อบบญัชใีนเรื่องความถูกตอ้งครบถว้นของงบการ เงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่มผีลกระทบต่องบ
การเงนิ ความเพยีงพอเหมาะสมของวธิกีารบนัทกึบญัชแีละขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
และความมอีสิระของผูส้อบบญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชี
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอย่างเพยีงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนและ
ผูใ้ชง้บการเงนิ 

2.การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นรายไตรมาส เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ทุก
ภาคสว่นของบรษิทัตัง้แต่ระดบั บรหิาร  จนถงึระดบัปฏบิตักิาร บรหิารความเสีย่ง อย่างเหมาะสม สามารถระบุปจัจยัความ
เสีย่งไดถู้กตอ้งครบถว้น  พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีค่วบคุมได ้

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน  

คณะกรรมกา รตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละผูจ้ดัการฝา่ย
ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพจิารณาในเรื่องการด าเนินงาน  การใชท้รพัยากร การดแูลทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลด
ความผดิพลาด การรัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทุจรติ ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการ เงนิ การปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็สอดคลอ้งกนัว่าไม่พบประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็น
สาระส าคญั นอกจากนี้ในปี 2557 บรษิทัฯ มกีารประเมนิการควบคุมภายใน โดยไดร้บัความร่วมมอื ในการประเมนิจาก
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กรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่มากขึน้ ผลการประเมนิการความคุมภายใน พบว่า การความคุมภายในของ
บรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้ าแนะน าการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง  

4. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน ระบบการปฏบิตังิาน และการบรหิาร ธุรกจิของบรษิทัฯ พบว่ามกีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการทีเ่กี่ ยวโยงกนั และมัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีาร
ด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกจิอย่างสมเหตุสมผล  บรหิารงานอย่างมคีุณธรรม   นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ี
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ และประเมนิตนเองตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีอง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อความเชื่อมัน่ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

5.การพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา คุณสมบตั ิความเป็นอสิระ ความรูค้วามสามารถ จงึ เหน็ชอบให ้บรษิทั 
ส านกังาน ปิตเิสว ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง บรษิทั ประจ าปี 2558 และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาและ
อนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชพีรอ้มค่าตอบแทน 

 
6. การปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัย ์และส านักงาน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกบัฝา่ยตรวจสอบภายในสอบทานการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหป้ฎบิตัติาม
กฎหมาย และกฎ ระเบยีบของ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ ส านกังาน ก .ล.ต.อย่างสม ่าเสมอ ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีารด าเนินธุรกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆ ที่
ก าหนดไว ้

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏบิตัหิน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระ
อย่างเพยีงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืไดส้อดคลอ้ง
ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัฯมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม     มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งตามระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดทาง
ธุรกจิอย่างเคร่งครดั 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นางรวิฐา   พงศนุ์ชิต) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
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1. ข้อมลูทางการเงินทีส่ าคญัของบริษทั 
 

  (หน่วย : ล้านบาทยกเว้นก าไรสุทธิต่อหุ้น) 

 
* ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจ านวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการค านวณ
ก าไรต่อหุน้ของปีก่อนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 
 

  

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญัของบริษทั 2555 2556 2557 
สถานะทางการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 44.95 181.75 48.46 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,660.58 856.71 796.71 
สนิทรพัยร์วม 2,407.66 2,183.26 2,209.79 
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 1,160.37 656.36 369.48 
หนี้สนิรวม 1,173.32 675.06 692.39 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,234.34 1,508.19 1,517.40 
ผลการด าเนินงาน    
รายไดร้วม 1,181.00 1,386.25 947.42 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,153.93 1,352.19 921.84 
ก าไรขัน้ตน้ 243.10 238.12 137.62 
ก าไรสทุธ ิ 136.68 121.27 33.94 
อตัราส่วนทางการเงิน    
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.43 1.31 2.16 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 21.07 17.61 14.93 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 11.84 8.97 3.68 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 12.17 8.84 2.24 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 6.36 5.28 1.55 
อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.54 0.59 0.43 
อตัราสว่นหนี้สนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.95 0.45 0.46 
อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ -13.16 139.78 9.37 
เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 0.05 0.05 0.025 
ก าไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) 0.31 0.25 0.07 
 (เฉลีย่

449,659,723หุน้) 
(เฉลีย่ 

494,624,723หุน้) 
(เฉลีย่ 

494,624,723หุน้) 
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2. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ ์
 
วิสยัทศัน์ 

ผูน้ าทางเทคโนโลยผีลติเซลลแ์สงอาทติย ์และระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ในภูมภิาคอาเซยีน  
 

พนัธกิจ 
ดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นแหล่ง

พลงังานทางเลอืกทีส่ าคญัของประเทศไทย บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) จงึไดก้ าหนดกรอบและแนวทางการ
ด าเนินงานในทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ดงันี ้

 
 ต่อผูถื้อหุ้น จะด าเนินธุรกจิทีส่รา้งผลตอบแทนอย่างยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

 ต่อลูกค้า  จะสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ โดยการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพระดบั
สากล ดว้ยราคาทียุ่ตธิรรม 

 ต่อคู่ค้า จะด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม มุ่งสรา้งความสมัพนัธแ์ละความ
ร่วมมอืทีด่ ีเพื่อพฒันาประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างยัง่ยนื 

 ต่อพนักงาน จะสนบัสนุนและพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและการท างานให้
เป็นมอือาชพี 

 ต่อสงัคมชุมชน จะเป็นองคก์รทีด่ขีองสงัคม ไม่สรา้งมลภาวะหรอืผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและมสีว่นร่วมใน
การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีก่สงัคมชุมชน  

 
กลยุทธ ์
  

1. พฒันาเทคโนโลยี ผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติยแ์ละ ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  และแสวงหา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ในประเทศและภูมภิาคอาเซยีนเพื่อสรา้งรายไดอ้ย่างยัง่ยนื    

2. สามารถรบัประกนัผลผลติพลงังานไฟฟ้าสงูสดุจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ทีใ่ชผ้ลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของบรษิทัฯ อย่างครบวงจร 

3. พฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ โดยยกระดบัความเป็นมอื อาชพีใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของธุรกจิใน
อนาคต   
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3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

1.ประวติัและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทั 

 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั  (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2529 โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัในการน าเทคโนโลยพีลงังาน

แสงอาทติยม์าผลติไฟฟ้าพลงังานสะอาดใหก้บัประเทศไทย 

 ปจัจุบนับรษิทัประกอบธุรกจิผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์โดยมโีรงงานทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีไ่ดร้บั

การยอมรบัมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี  ขนาดก าลงัการผลติ 70 เมกกะวตัต ์และสามารถขยายไดจ้นถงึ 200 เมกกะ

วตัต ์นอกจากน้ี บรษิทัยงัประกอบธุรกจิออกแบบ ก่อสรา้งและตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์รวมแลว้กว่า 

300,000 ระบบ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2557 บรษิทัมพีฒันาการทีส่ าคญั ดงันี้ 
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มกราคม 2557 - ออกแบบแผงเซลลแ์สงอาทติยแ์บบ 3 กล่องรวมสายไฟ ( 3 Junction boxes ) เพื่อลดการ
เกดิการลดัวงจร เพิม่ประสทิธภิาพของแผงขณะผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า หรอืบนหลงัคา
อาคาร 

- ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 50 เมกกะวตัตใ์ห ้บรษิทั บางจากโซลารเ์อน็
เนอรย์ี ่จ ากดั ทีจ่งัหวดัปราจนีบุร ีและบุรรีมัย ์

พฤษภาคม 2557 - เป็นผูผ้ลติทีไ่ดก้ารรบัรองคุณลกัษณะการผลติตามคุณสมบตั ิแหล่งก าเนิดสนิคา้ของประเทศ
ไทย กบั กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

- ไดร้บัรองมาตรฐาน IEC61730-1:2004,IEC61730-2:2004,EN61730-1:2007,EN61730-
2:2007 IEC 61215:2005,EN61215:2005 จาก TÜV Rhineland LGA Products GmbH, 
Germany  

มถุินายน 2557 - ออกแบบรถเอนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์(Solar PV Mobile) เพื่อใชใ้นภาคสนามใน
กจิการทหาร 

กรกฎาคม 2557 - ไดร้บัมอบเกยีรตบิตัรการลดตน้ทุนโลจสิตกิสส์ าหรบัผูส้ง่ออกรุ่นที ่6 กระทรวงพาณิชย ์เรื่อง 
“การตดัสนิใจลงทุนดา้นการบรหิารคลงัสนิคา้เชงิเปรยีบเทยีบโดยวธิกีารคดิตน้ทุนฐาน
กจิกรรม 

ตุลาคม 2557 - ไดร้บัเกยีรตบิตัรโครงการลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพโลจสิตกิสก์ารคา้ ประจ าปี 2557 
ของกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

- สง่ออกแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ใหก้บักลุ่มประเทศยุโรป 
พฤศจกิายน 2557  - เป็นผูผ้ลติทีไ่ดก้ารรบัรองคุณลกัษณะการผลติตามคุณสมบตัแิหล่งก าเนิดสนิคา้ของประเทศ

ไทย กบัสภาหอการคา้ไทย 
- ไดร้บัรอง มาตรฐาน UL 1703:2002 R5.12 จากสหรฐัอเมรกิา 

ธนัวาคม 2557 - ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ใหข้ยายสายการผลติ
แผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์

- สง่ออกแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์ใหก้บักลุ่มประเทศยุโรป 

 

2.ธรุกิจผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย ์
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ปจัจุบนับรษิทัน าเขา้วตัถุดบิหลกั คอื แผ่นเวเฟอร ์(wafer) จากเยอรมนี ไตห้วนั เกาหล ีและ จนี เพื่อแพร่ซมึ

สารเจอืปนฟอสฟอรสั และเคลอืบผวิ เพื่อป้องกนัการสะทอ้นแสง พมิพข์ ัว้ไฟฟ้า และอบเซลลท์ีค่วามรอ้นสงู จงึท าใหแ้ผ่น

เซลลแ์สงอาทติยส์ามารถผลติพลงังานไฟฟ้าเมื่อไดร้บัแสงอาทติย ์ซึง่สามารถน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการประกอบแผงเซลล์

แสงอาทติยต่์อไป 

3.ธรุกิจผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 บรษิทัใชแ้ผ่นเซลล์ แสงอาทติยท์ีผ่ลติขึน้เองจากโรงงานผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์ ของษรษิทัโดยมาต่อเป็น
วงจรไฟฟ้าใหไ้ดค่้าแรงดนัไฟฟ้าใหไ้ดค่้าแรงดนัไฟฟ้าตามทีต่อ้งการ (String) จากนัน้จงึน า String มาต่อเป็น Circuit และ
เคลอืบดว้ยอุณหภูมสิงูเพื่อเป็นชิน้เดยีวกนั  โดยมหีลายขนาดต่างกนัตามวตัถุประสงคใ์นการใชก้ระบวนการผลติแผ่นเซลล์
และแผงเซลลแ์ส งอาทติยข์องบรษิทัไดร้บัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 : NAC,  ISO 9001 : 2008 UKAS, OHSAS 
18001 : 2007, TIS 18001: 1999 , ISO 14001:2004:NAC, ISO 14001:2004:UKAS , CSR-DIW, TLS 8001-2003, IEC 
61215 Certified by TUV, Germany , IEC 61730 Certified by TUV, Germany , CE Mark ,RoHS Compliant ,and TIS 
1843-2553ซึง่แสดงถงึคุณภาพในระดบัสากล เป็นทีย่อมรบัทัว่โลก 
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4. ธรุกิจให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
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แผงเซลลแ์สงอาทติย์ ชนดิผลกึมัลตคิรสิตัลไลน์ซลิคิอน 

ก าลังไฟฟ้าสงูสดุ  300  วตัต์

แรงดันไฟฟ้กระแสตรงสงูสดุ 36.5 โวลท์

กระแสไฟฟ้าสงูสดุ 8.33 แอมป์

ขนาด   1973x993x40  มม.

น ้าหนัก  25 กก.

มาตรฐาน: มอก. 1843-2553  รับรองการผลติตามมาจตรฐานIEC 61215/IEC 61730 

เครือ่งสบูน ้า แบบจุม่น ้า (Submersible pump)

ชิน้สว่นท าจากสเตนเลส มคีวามทนทานสงู
ชดุมาตรฐานของเครือ่งสบูน ้าทีม่รีะบบป้องกันป๊ัมท างานเมือ่ขาดน ้า(Dry-running)

สามารถตอ่ไดโ้ดยตรงกับไฟ AC หรือ DC และสามารถสลับขัว้สาย  + / - ได ้

โดยไม่เป็นอันตรายกับมอเตอร์

แรงดันไฟฟ้าขาเขา้ 30-300VDC, PE, 1x90-240V -10%/+6%,

 50/60 ltz, กระแสไฟฟ้าสงูสดุ 8.4 A

 CU 200 เป็นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าและควบคมุการท างานของเครือ่งสบูน ้า



เป็นอุปกรณ์ใชร้่วมกับเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทติย์ สว่นประกอบส าคญั

ควบคมุและตรวจสอบความผดิปกตขิองเครือ่งสบูน ้า 1. ใชเ้ครือ่งสบูน า้ทีไ่ดร้บัออกแบบพเิศษเพือ่ใชก้บัพลงังานแสงอาทติยโ์ดยเฉพาะ   

ปรับสภาพแรงดันใหเ้หมาะสมตามสภาพแสงเพือ่ใหเ้ครือ่งสบูน ้าท างาน 2. ใชไ้ดก้บัท ัง้ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั กรณี  ไฟฟ้ากระแสตรงใชแ้รงดนั 30-300 โวลต์

ไดเ้ต็มประสทิธภิาพ     กรณีไฟฟ้ากระแสสลบัใชแ้รงดนั 90-240 โวลต ์      ความถี ่50/60 Hz    

3. อปุกรณป้์องกนัการเสยีหายเมือ่น า้แหง้

โครงสรา้งรองรับแผง แบบเหล็กชบุกัลวาไนซ ์กรณี ตดิตัง้บนพืน้ดนิ 4. อปุกรณป้์องกนัมอเตอรเ์สยีหายจากกรณีไฟดบั ไฟตก ไฟกระชาก

โครงสรา้งรองรับแผง แบบอลมูเินียม กรณี ตดิตัง้บนหลังคา 5. อปุกรณค์วบคมุแสดงสถานภาพการท างานของเครือ่งสบูน า้

มกีารออกแบบตามรูปแบบ และขนาดระบบทีต่ดิตัง้ ตามหลักวศิวกรรม

    ระบบสบูน า้ดว้ยไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย  ์สามารถสบูน า้ ท ัง้จากแหลง่น า้ผวิดนิ และแหลง่น า้ใตด้นิทีเ่ป็น

บอ่บาดาล ต ัง้แตเ่วลาทีม่แีสงอาทติยจ์นอาทติยล์บัขอบฟ้า แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ะท าหนา้ทีเ่ปลีย่นพลงังาน

แสงอาทติยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าเพือ่ไปขบัเคลือ่นมอเตอรข์องเครือ่งสบูน า้ ใหส้บูน า้ในเวลากลางวนั น า้ทีส่บู

ไดจ้ะถกูเก็บไวใ้นถงัเก็บน า้ซึง่ตดิต ัง้อยูบ่นหอสงู น า้จากหอสงูจะมแีรงดนัเพยีงพอทีจ่ะไหลไปสูบ่า้นผูใ้ชน้ า้

ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)

เลขที ่1000/65,66,67 อาคารพ.ีบ.ีทาวเวอร์ ชัน้ 16 ซอยสขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  10110

โทรศัพท ์: 0 2392 0224, 0 2392 0225, 0 2392 0226  โทรสาร: 0 2381 0936, 0 2381 2971, 0 2392 4538

อเีมล ์ : support@solartron.co.th     เว็บไซต ์ : http://www.solartron.co.th

1

1 แผงเซลลแ์สงอาทติย์

2 เครือ่งสบูน ้า

3 อุปกรณ์ควบคมุ

4
โครงรองรับแผงเซลล์

แสงอาทติย์

ระบบสบูน า้ดว้ยไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย  ์(Solar-Powered Water Pumping System)

รหสั รายการที่ คณุสมบตั ิ สว่นประกอบ ขอ้มูลระบบ/รูปภาพอปุกรณห์ลกั
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แผงเซลลแ์สงอาทติย ์ชนดิผลกึมัลตคิรสิตัลไลน์ซลิคิอน 

ก าลังไฟฟ้าสงูสดุ 300  วตัต์

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสงูสดุ 36.05 โวลท์

กระแสไฟฟ้าสงูสดุ 8.33 แอมป์

ขนาด   1973x993x40  มม.

น ้าหนัก  22 กก.

มาตรฐาน: มอก. 1843-2553  รับรองการผลติตามมาตรฐาน IEC 61215/IEC 61730 

ชดุอุปกรณ์ควบคมุและอุปกรณ์ตดิตัง้ระบบ

     - เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 150 วตัต์

     - เครือ่งควบคมุการประจแุบตเตอรี ่ขนาด 12โวลท ์20 แอมป์

ตูอุ้ปกรณ์ควบคมุฯ มหีลอด LED  แสดงสถานะการท างานของระบบ

เครือ่งควบคมุการประจแุบตเตอรีแ่ละแปลงกระแสไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู

แรงดันและความถีไ่ฟฟ้ากระแสสลับมคีวามสม า่เสมอและตอ่เนือ่ง

มรีะบบป้องกัน แรงดันเกนิ แรงดันตก และอุณหภมูสิงูจากสภาวะปกติ

ระบบสามารถตัดการท างาน เมือ่แรงงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรีต่ า่กวา่ก าหนด

มรีะบบป้องกันการสลับขัว้และกระแสไหลยอ้นกลับ

มาตรฐานผลติภัณฑ ์ISO 9001 และ ISO 14001 

สว่นประกอบส าคญั

1  แผงเซลลแ์สงอาทติย ์ขนาด 300 วตัต ์1 แผง

แบตเตอรี ่ชนดิแหง้ (Sealed lead Acids) ขนาด 12 โวลท ์150 แอมป์ชัว่โมง 2. อุปกรณ์ควบคมุการประจแุบตเตอรี่

เป็นแบตเตอรีแ่บบปิด และตอ้งการการบ ารุงรักษาต า่ (Maintenance free) 3. เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 150 วตัต ์1 เครือ่ง

อายุการใชง้าน มากกวา่ 5  ปี 4. แบตเตอรีข่นาด 150 แอมแปร ์1 ลกู

สามารถท างานอยู่ในชว่ง อุณหภมู ิ-15◦C  ถงึ 60◦C 5. โครงรองรับแผงพรอ้มตดิตัง้ 1 ชดุ

6. อุปกรณ์ตดิตัง้ 1 ชดุ

โครงสรา้งรองรับแผง แบบเหล็กชบุกัลวาไนซ ์กรณี ตดิตัง้บนพืน้ดนิ
มกีารออกแบบตามรูปแบบ และขนาดระบบทีต่ดิตัง้ ตามหลักวศิวกรรม

   ระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย์ส าหรับครัวเรือน (โซลาร์โฮม) เป็น

ทางออกหนึง่ของการน าไฟฟ้าไปสูพ่ืน้ทีห่า่งไกลทีไ่ม่มไีฟฟ้าใช ้ เชน่ ทอ้งทุง่นา 
พืน้ทีป่่าสงวน ภเูขา อุทยานแหง่ชาต ิเกาะแก่งตา่ง  ๆระบบไดรั้บการออกแบบให ้
สามารถตดิตัง้งา่ยและสะดวกตอ่การใชง้าน  

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)

เลขที ่1000/65,66,67 อาคารพ.ีบ.ีทาวเวอร์ ชัน้ 16 ซอยสขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท ์: 0 2392 0224, 0 2392 0225, 0 2392 0226  โทรสาร: 0 2381 0936, 0 2381 2971, 0 2392 4538

อเีมล ์ : support@solartron.co.th     เว็บไซต ์ : http://www.solartron.co.th

3

1
แผงเซลล์

แสงอาทติย์

2
ชดุอุปกรณ์

ควบคมุระบบ

3 แบตเตอรี่

4

โครงรองรับ

แผงเซลล์

แสงอาทติย์

ระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติยส์ าหรบัครวัเรอืนชนบทหา่งไกล (โซลารโ์ฮม)

รหสั
รายการ

ที่
คณุสมบตั ิ สว่นประกอบ ขอ้มลูระบบ/รปูภาพ

อปุกรณ์

หลกั

Battery 
Charger & 

Inverter
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4. ปัจจยัความเสีย่ง และการบริหารความเสีย่งองคก์ร 

 
1) ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 แผงเซลลแ์สงอาทติยม์แีนวโน้มราคาต่อวตัตล์ดลงตามความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ ปจัจยัหลกัทีท่ าใหร้าคาต่อวตัต์

ต ่าลงไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นประสทิธภิาพ และปจัจยัดา้นราคา บรษิทัป้องกนัความเสีย่งโดยการจองซือ้วตัถุดบิและก าหนดราค า

ขายล่วงหน้าใหส้อดคลอ้งกนั ท าใหบ้รษิทัสามารถควบคุมทัง้รายไดแ้ละตน้ทุน ประกอบกบัโรงงานผลติแผ่นเซลลแ์ละแผง

เซลลแ์สงอาทติยข์องบรษิทัใชเ้ครื่องจกัรทีม่คีุณภาพสงู ดว้ยเทคโนโลยล่ีาสดุสามารถผลติ แผ่นเซลลแ์ละ แผงเซลล์

แสงอาทติยท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู คอืไดจ้ านวนวตัตท์ีม่ ากขึน้ จงึท าใหร้าคาต่อวตัตล์ดลง อกีทัง้บรษิทัฯไดจ้ดัจา้ง  บรษิทัที่

ปรกึษาชัน้น าจากต่างประเทศมาร่วมวจิยัพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหร้าคาต่อ

วตัตล์ดลง เป็นการลดความผนัผวนของราคาแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีอ่าจเกดิขึน้ในตลาดโลก 

2) ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุน 

การด าเนินงานของโรงงานผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ตลอดจนการขยายสายการผลติ จ าเป็นตอ้ง

จดัหาเงนิทุนเพิม่ โดยการกูย้มืเงนิ จากสถาบนัการเงนิและจากกระแสเงนิสดของผลการด าเนินงาน โดยปจัจุบนับรษิทัมี

อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนทีต่ ่ามาก สามารถหาแหล่งเงนิกูท้ ัง้ในและต่างประเทศไดใ้นอตัราดอกเบีย้ต ่า อกีทัง้ยงัสามารถระดม

ทุนจากตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้ัง้ในรปูแบบของ Right offering, Public offering และ Private Placement โดยขอมตล่ิวงหน้า

จากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามพรอ้มในการจดัหาเงนิทุน เพื่อขยายตลาดและก าลงัการผลติ 

3)   ความเส่ียงจากการเข้ามาในอตุสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

ในปจัจุบนัรฐับาลมนีโยบายใหก้ารสนบัสนุนการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างเตม็ทีโ่ดยรบัซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติ

จากพลงังานแสงอาทติยใ์นราคาหน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี แก่หน่วยงานของรฐัและเอกชน ท า ใหเ้ปิดโอกาส

ทางการตลาดแก่นกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่บรษิทัทีเ่ขา้มาใหม่อาจ

ชงิสว่นแบ่งทางการตลาด และอาจกระทบต่ออตัราการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัในอนาคต 

อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจลงทุนในโครงการทีม่มีลูค่าสงูระยะเวลายาวตอ้งพึง่พงิคุณภาพของเทคโนโลยพีลงังาน

แสงอาทติยเ์พื่อใหไ้ดไ้ฟฟ้าในปรมิาณทีม่ากทีส่ดุ ผูท้ีจ่ะเขา้มาในอุตสาหกรรมนี้ตอ้งมกีารเตรยีมตวัเป็นระยะเวลานานเพื่อ

สรา้ง มาตรฐานใหส้อดคลอ้ง กบัหน่วยงานของรฐั เช่นมาตรฐานอุตสาหกรรม  ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคีวามพรอ้มทัง้ดา้น

เทคโนโลยแีละประสบการณ์ในการก่อสรา้งมากว่า 30 ปี บรษิทัฯ เป็นผูน้ าในธุรกิ จออกแบบก่อสรา้งและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย จงึมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นการผลติและการตลาดเหนือกว่าคู่แขง่รายอื่นๆ  
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4) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บรษิทัมกีารน าเขา้วตัถุดบิหลกัคอื แผ่นเวเฟอร์ และวตัถุดบิบางชนิดทีใ่ชใ้นการผลติ แผ่นเซลลแ์ละ แผงเซลลจ์าก

ต่างประเทศ การเสนอราคาและการช าระเงนิจะใชเ้งนิเหรยีญสหรฐัและเงนิยโูรเป็นหลกั ในขณะทีส่นิคา้สว่นใหญ่จะไดร้บั

รายได้ภายในประเทศในรปูของเงนิบาท ท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในก รณีที่

ค่าเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัหรอืยโูรแขง็ขึน้เมื่อเทยีบกบัค่าเงนิบาท 

ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิ บรษิทัมกีารจองสนิคา้และก าหนดราคาสนิคา้ล่วงหน้าส าหรบัโครงการทีป่ระมลูได ้จากนัน้จงึ

ท าการปิดวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ (L/C) เพื่อสัง่ซือ้สนิคา้จรงิเป็นรายเดอืน และท าสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward Contract) เตม็จ านวนส าหรบัแต่ละ L/C ในช่วงทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนหรอืมแีนวโน้มค่าเงนิบาทจะ

อ่อนค่าลง  

5) ความเส่ียงจากภาวะการเมือง 

 เสถยีรภาพและความไม่สงบทางการเมอืง ถอืเป็นอกีปจัจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ เน่ืองจาก

การขาดเสถยีรภาพทางการเมอืงสง่ผลโดยตรงต่อการตดัสนิใจลงทุน และบรรยากาศในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้สง่ผลต่อ

ความเชื่อมัน่ของประเทศไทยในสายตาต่างชาตดิว้ย อย่างไรกต็ามผลติภณัฑข์องบรษิทัฯมปีระสทิธภิาพสงูไดร้บัการรบัรอง

ระดบัมาตรฐานโลก บรษิทัฯท าสญัญาระยะยาวในการสง่ออกไปต่างประเทศ ซึง่ระบุชนิดของผลติภณัฑไ์ม่สามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ท าใหม้คีวามมัน่ใจในการสง่มอบ โดยไดร้บัความเสีย่งจากภาวะการเมอืงน้อย 

6) ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยถีอืเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั ในธุรกจิของบรษิทัฯ ตัง้แต่การผลติออกแบบ จนถงึการก่อสรา้ง ดงันัน้

หากบรษิทัฯ ไม่มคีวามพรอ้มดา้นเทคโนโลยแีละไม่สามารถพฒันาบุคลากรใหก้า้วทนักบัความกา้วหน้าของเทคโนโลย ี

บรษิทัฯ อาจสญูเสยีความเชื่อมัน่จากลกูคา้ไดบ้รษิทัฯ จงึตระหนกัถงึความส าคญัในการลงทุนในเทคโนโลย ีส าหรบัอุปกรณ์

ทีบ่รษิทัฯ จ าเป็นตอ้งใชใ้หท้นัสมยัตลอดเวลา อย่างไรกต็ามการลงทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลยทีีร่วดเรว็ ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ บรษิทัฯ จงึเลอืกลงทุนในเฉพาะอุปกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตัิ งานเท่านัน้ อย่างไรกต็ามบรษิทัจดัจา้งผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศมาเป็นทีป่รกึษาเพื่อใหก้า้วทนักบัการ

เปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี
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5. ข้อมลูทัว่ไป 
 

 
ช่ือบริษทั          บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ ผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 

ส ารวจ ออกแบบ ก่อสรา้ง และตดิตัง้
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ผลิตภณัฑห์ลกั แผ่นเซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0107547000877 
ส านักงานใหญ่    เลขที ่1000/65, 66, 67  อาคาร พ.ีบ.ี 
ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอย สขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ 02-392-0224 
โทรสาร 02-381-2971, 02-381-0936 
โรงงาน : 
โรงงานผลติแผงเซลลแ์สงอาทติย ์เลขที ่88/8 
โรงงานผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์เลขที ่88/9 หมู่ 10                                      
ถนนธนะรชัต ์ต าบลหนองน ้าแดง  
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา  30130 
โทรศพัท ์ 0-4436-5651-3 
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 กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท ์02-229-2800, 02-654-5599 
โทรสาร  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 
ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-9413584-6 โทรสาร 02-9413658 
 
ท่ีปรกึษากฏหมาย  : 
นายสมเกยีรต ิ เรอืงสรุเกยีรต ิ
บรษิทั ส านกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิตแอนดแ์อสโซซเิอทสจ์ ากดั 
75/20 อาคารโอเชีย่น ทาวเวอร ์2 ชัน้ 17 ถนนสขุมุวทิ 21 
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-661-6896-9 
โทรสาร  02-661-6895 

ทุนจดทะเบียน  791,397,723  บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั  791,397,723  หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
ท่ีช าระแล้ว 

494,624,723  หุน้ 

ทุนช าระแล้ว   494,624,723 บาท 
วนัท่ีก่อตัง้บริษทั 12 พฤศจกิายน 2529 
 
วนัท่ีจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชน 

 
24 กนัยายน 2547 

 
  

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

บรษิทัโซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)มทีุนจดทะเบยีนจ านวน  791,397,723 ลา้นบาทแบ่งเป็นหุน้สามญั  791,397,723 

ลา้นหุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ดงันี้ 

 

 

  

Rank Name Number of Share % 

1 นพ. พงศศ์กัด์ิ ธรรมธชัอารี 53,181,900 10.75% 

2 กลุ่มเตชะณรงค ์ 52,387,200 10.59% 

3 กลุ่มจิระวงศป์ระภา 35,970,900 7.27% 

4 กลุ่มโรจน์เมธา 20,580,000 4.16% 

5 นายจีรเดช จงวฒันาศิลป์กลุ 12,900,000 2.61% 

6 นายนิพนธ ์สงัวาลยม์านนท ์ 10,580,000 2.14% 

7 บริษทั ไทย NDVR จ ากดั 10,312,363 2.08% 

8 นายชวลิต พนูเพ่ิมสุวรรณ 10,068,200 2.04% 

9 นายจิตติพร จนัทรชั 9,754,300 1.97% 

10 นายชยัรตัน์ โกวิทจินดาชยั 7,000,000 1.42% 

 รวมหุ้น 10 อนัดบัแรก 222,734,863 45.03% 

 อ่ืนๆ 271,889,860 54.97% 

 รวมทัง้หมด 497,624,723 100% 
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7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ  40 ของก าไรสทุธหิลงัหกั

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจ าปี หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่น

ใดและการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส าคญัทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลใหน้ า

ปจัจยัต่างๆ มาประกอบการพจิารณา  เช่น ผลการด าเนินงาน  ฐานะทางการเงนิสภาพคล่อง  แผนการขยายงานเป็นตน้  ซึง่

การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/หรอืความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 

โครงสรา้งองคก์ร 
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คณะกรรมการบรษิทั 

นายเชดิพงษ์  สริวิชิช ์

ประธานกรรมการบรษิทั 
 

ประวติัการศึกษา 

 

   ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัจอรจ์ทาวน์ สหรฐัอเมรกิา 
   ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  
ประวติัการท างาน  
   ปจัจุบนั >>ประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

>>ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บรษิทั ไออารพ์ซีจี ากดั (มหาชน) 
>>กรรมการบรษิทั เงนิทุนแอ๊ดวานซ ์จ ากดั (มหาชน) 
>>ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ ากดั 
>>ประธานกรรมการ บรษิทั วทิยัไบโอพาวเวอรจ์ ากดั  
>>กรรมการบรษิทั เอเวอรก์รนีพลสั จ ากดั 
>>กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั โทรเีซนไทย 

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

นกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นที ่5 
 >>หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน (นบส.1) รุ่นที ่

13/2536 
 >>หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่5 
 >>หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่8/2547 
 >>หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่10/2547 
 >>หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่104/2551 
  
สดัส่วนการถือครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบรษิทั 

 

นางปทัมา วงษ์ถว้ยทอง 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

รองประธานกรรมการบรษิทั และเลขานุการบรษิทั 
 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ, นโยบาย และ การวางแผน) มหาวทิยาลยัมสิซรู ี

สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการท างาน  

   2551 – ปจัจุบนั >>ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, รองประธานกรรมการ และเลขานุการ บรษิทั โซลารต์รอน

จ ากดั (มหาชน) 

   2557 – ปจัจุบนั >>ประธานคณะกรรมตรวจสอบ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

   2548 – 2551 >>ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

  

ประวติัการอบรม >>หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่54/2549 

 >>หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่54/2549  

 >>ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาท การสอบทานขอ้มลูการเงนิและ
ขอ้มลูทีม่ใิช่การเงนิ, ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 >>Financial Restructuring & Corporate Recovery, Organized by World Bank and 
The Office of Corporate Debt Restructuring Advisory Committee  

 >>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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คณะกรรมการบรษิทั 

นายอคัรเดช  โรจน์เมธา 

กรรมการบรษิทั 

 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัทารเ์ลอตนั, เทก็ซสั สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการท างาน  

   2547 – ปจัจุบนั >>กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2547 – ปจัจุบนั >>กรรมการ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

   2550 – 2551 >>ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

  

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

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น >>3.92% 
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คณะกรรมการบรษิทั 

นางรวฐิา พงศนุ์ชติ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

 
ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  

ประวติัการท างาน  

ปจัจุบนั 

 

>>ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

>>ประธานคณะกรรมการบรหิารกจิการส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร 

>>กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 

>>กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) (มหาชน) 

>>กรรมการ บรษิทั กฎหมายกรุงไทย จ ากดั 

2553 - 2554 >>ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

2548 - 2553 >>รองอธบิด ี(นกับรหิาร 9) กรมสรรพากร (ก ากบัดแูลดา้นกฎหมายทัง้หมดของ

กรมสรรพากร)  

  

ประวติัการอบรม >>หลกัสตูรนกับรหิารการยุตธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นที ่3 (บยป.3) 

 >>หลกัสตูร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที ่15 

 >>หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 >>หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุ่นที ่3 (ปรม.) สถาบนัพระปกเกลา้ 

 >>หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที ่3) ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

 >>หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์สถาบนัวทิยาการการคา้ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

สดัส่วนการถือครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบรษิทั 

นายสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

 

 
ประวติัการศึกษา  

ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวติัการท างาน 

 

   2547 – ปจัจุบนั >>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั 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 

 >>กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั ไทยเจรญิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 >>กรรมการ บรษิทั กลางดง ไลมแอนดเ์อก็เพริต์ เอน็ไวรอนเมนท ์จ ากดั 

  

ประวติัการอบรม  

 >>หลกัสตูร Advance Audit Committee Programs รุ่นที ่1/2554 

 >>หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที ่5/2553 

 >>หลกัสตูร Chartered Director Class รุ่นที ่3/2554  

 >>หลกัสตูร The Role of the Chairman Program 

 >>หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting  

 >>หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2547 

 >>หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่21/2547 

 >>หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่27/2547  

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบรษิทั 

ดร.ภาวนั สยามชยั 

กรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หน้าทีด่า้นปฏบิตักิาร 

 
ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาเอก วศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยแีห่งโตเกยีว 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 Coordinator Centrotherm photovoltaics AG, Germany 

   2548 - 2552 >>ทีป่รกึษาอาวุโส, บรษิทัโซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

   2539 - 2548 >>นกัวจิยัและหวัหน้าโครงการวจิยั  

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

 >>นกัวจิยัศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ 

งานวิชาการ >>อาจารยพ์เิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  

 >>อาจารยพ์เิศษ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (AIT) 

รางวลั 
 
 

>>รางวลัการวจิยั กองทุนรชัดาภเิษกสมโภช ดา้นวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
>>Best Poster Award” Amorphous Silicon Area, 1st World Conference on 

Photovoltaics, Hawaii. 

ผลงานตีพิมพดี์เด่น 
 
 

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

สดัส่วนการถือครองหุ้น >> -0- 
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คณะกรรมการบรษิทั 

พลเอกสรุพนัธ ์ พุ่มแกว้ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

 

ประวติัการศึกษา  

    พ.ศ. 2549 >>ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ รฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

    พ.ศ. 2538 >>พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (เกยีรตนิิยมดมีาก) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

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

  

ประวติัการท างาน  

   2556 – ปจัจุบนั >>กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2558 - ปจัจุบนั >>กรรมการอสิระ บรษิทั ชโินทยั จ ากดั (มหาชน) 

   2556 - ปจัจุบนั >>กรรมการ บรษิทั เนชลัแนล เพาเวอร ์ซบัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

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

   2550 - 2551 >>จเรทหารทัว่ไป 

   2548 - 2550 >>ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

  

ประวติัการอบรม  

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

 >>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่84/2555 

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น >>0.30% 
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คณะกรรมการบรษิทั  

นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ 

กรรมการบรษิทั 

ประวติัการศึกษา    >>บรหิารธุรกจิบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 

  

ประวติัการท างาน  

   2556-ปจัจุบนั >>กรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยพฒันาธุรกจิและกลยุทธอ์งคก์ร  

บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 

   2556 - 2557 >>กรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกจิและกลยุทธอ์งคก์ร บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพ

เพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 

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

   2550 - 2552 >>นกัวเิคราะห ์ฝา่ยวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น -0- 
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8.3 โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งกรรมการม ี2 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 

คณะกรรมการบริษทั  

ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมดจ านวน 8 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 

8 นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ กรรมการบรษิทั 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 

นายอคัรเดช โรจน์เมธาและ นางปทัมา วงษ์ถว้ยทอง กรรมการสองคนน้ีลงลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั 
 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมอี านาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยสรุปอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัได ้ดงันี้ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย
ความซื่อสตัย ์

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบัควบคุมดแูลใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่
กจิการและความมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 

4. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปี พจิารณางบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถงึตดิตาม
ผลการด าเนินงานของบรษิทั และความคบืหน้าทีส่ าคญัต่างๆ ใหค้ าปรกึษา/ขอ้เสนอแนะและวนิิจฉยัดว้ยดุลย
พนิิจทีร่อบคอบตามเรื่องทีเ่สนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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5. พจิารณาแต่งตัง้/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 

6. กรรมการทีเ่ป็นอสิระมคีวามพรอ้มทีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจของตนอย่างอสิระในการพจิารณา ตลอดจนพรอ้มทีจ่ะ
คดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรอืฝา่ยจดัการในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ในเรื่องทีม่นียัส าคญัต่อบรษิทัฯ 
และผูถ้อืหุน้ 

7. จดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณพนกังานใหเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
ตนในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึดแูลใหม้กีารบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ 

8. พจิารณาอนุมตัริายการทีม่นียัส าคญัต่อบรษิทั เช่น รายการไดม้าหรอืจ าหน่ ายทรพัยส์นิ การขยายโครงการ
ลงทุน การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้ดแูลไม่ใหเ้กดิ
ปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

9. พจิารณาอนุมตัิ /หรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อ ยใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ขอ้ก าหนด และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน และสาม/ีภรรยา บุตร/ธดิาของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตร
มาส รวมถงึแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบทนัทหีากมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

11. จดัใหม้กีารท างบดุล และงบก าไรขาดทุนของบรษิทัฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่ผูส้อบ
บญัชตีรวจสอบแลว้  และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นางปทัมา วงษ์ถว้ยทอง ประธานกรรมการบรหิาร 
2 นายอคัรเดช โรจน์เมธา กรรมการบรหิาร 
3 ดร.ภาวนั สยามชยั กรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญัของบรษิทัก าหนดภารกจิ วตัถุประสงคแ์นวทางนโยบายของบรษิทัรวมถงึการ

ก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวมและรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. มอี านาจจา้งแต่งตัง้โยกยา้ยบุคคลตามจ านวนทีจ่ าเป็นและเหน็สมควรใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของ

บรษิทัเพื่อปฏบิตัหิน้าทีทุ่กต าแหน่งรวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนที่

เหมาะสมและมอี านาจในการปลดออกใหอ้อกไล่ออกพนกังานตามความเหมาะสม 

3. มอี านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้เช่นวงเงนิเครดติระยะเวลาการช าระเงนิการท าสญัญาซือ้ขายการ

เปลีย่นแปลงเงื่อนไขการคา้เป็นตน้ 

4. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อบรษิทั 

 



รายงานประจ าปี2557  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

30 
 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

6. ด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 

ทัง้นี้อ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัดงันัน้การอนุมตัริายการของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารดงักล่าวจะไม่

รวมถงึการอนุมตัริายการทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 

ตารางท่ี 1 สรปุวงเงินอนุมติัของรายการท่ีส าคญั 

สรปุวงเงินอนุมติัรายการท่ี
ส าคญัตามคู่มืออ านาจ

ด าเนินการ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร /

กรรมการบริหาร 

1. การอนุมตัวิงเงนิงบประมาณ
ประจ าปี 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

2.การเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิวงเงนิ
งบประมาณ/งบลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ 

เปลีย่นแปลงมากกว่า 
รอ้ยละ 25 

เปลีย่นแปลงระหว่าง 
รอ้ยละ 15-25 

เปลื่ยนแปลงน้อยกว่า 
รอ้ยละ 15 

3. การอนุมตักิารใหก้ารสนบัสนุน
ทางการเงนิทีไ่ม่ไดข้องบประมาณ
ในวงเงนิรวม/ครัง้ 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

หมายเหตุ: 

1. อ านาจในการอนุมตัดิงักล่าวอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

 

 

 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางรวฐิา พงศนุ์ชติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
2. พลเอกสรุพนัธ ์พุ่มแกว้ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 
3. นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท าใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ี
ความเหมาะสมและมปีระสทิธผิล ร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในและพจิารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์  

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และพจิารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงาน และ
ประสบการณ์ของบุคคลากร รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทั 

6. จดัท ารายงานกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ยความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท าและ
การเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิของบรษิทัถงึความถูกตอ้ง ครบถว้นเชื่อถอืได ้รวมทัง้ความเหน็เกีย่วกบั
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่ งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

6.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏิ บตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฎบิตัหืน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

6.8 รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

8. สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มของ
บรษิทั 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 (หนึ่ง)ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการ บรหิารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

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

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

6. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  ผูบ้รหิาร  หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบ
บญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
สงักดัอยู่ 

7. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษ ากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรื อนิตบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

1. ค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน และมกีารเสนอขออนุมตัจิากผู้
ถอืหุน้ทุกปี โดย 

พจิารณาตามหลกัเกณฑข์องความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะ
จงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการ พรอ้มกั นน้ียงัพจิารณาถงึหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ ส าหรบั
กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการนี้ แบ่งออกเป็น 2 สว่น 
คอื 

1) ค่าตอบแทนประจ า ซึง่จะจ่ายใหก้บักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนไม่ว่าจะมกีารประชุม
หรอืไม่กต็าม 

2) ค่าเบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บักรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะ
กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ 

2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารจะเป็นไ ปตามหลกัการและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด โดยจะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัและผลปฏบิตังิานของแต่ละคน ทัง้นี้ระดบัของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอยู่ในระดบัทีจ่งูใจและรกัษาผูบ้รหิารทีม่ี
คุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2557 ทีป่ระชุมมมีตใิหก้ าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัเป็น ดงันี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน / เดือน ค่าเบี้ยประชุม / ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั 12,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน -ไม่ม-ี 20,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง -ไม่ม-ี 20,000 

หมายเหตุ  ค่าเบีย้ประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ โดยประธานกรรมการบรษิทั ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนสงูกว่ากรรมการอตัรารอ้ยละ 20 
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ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทีเ่ป็นตวัเงิน 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนกังานเริม่ตัง้แต่วนัที ่20สงิหาคม 2547 เป็นตน้มาโดยพนกังานจะ

จ่ายเงนิสะสมในอตัรารอ้ยละ  5 ของเงนิเดอืนทุกเดอืนในขณะทีบ่รษิทัจะจ่ายเงนิสมทบในอตัรารอ้ยละ  5 ของเงนิเดอืน       

ทุกเดอืน 

จ านวนครัง้ของการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประจ าปี 2557 และ 2556 

รายช่ือกรรมการ ประชุม

คณะกรรมการ

บริษทั 

ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ 4/6 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 5/6 6/6 - - 1/1 1/1 

นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ 5/6 6/6 3/4 4/4 1/1 1/1 

นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ 5/6 6/6 3/4 4/4 1/1 1/1 

พลเอกสรุพนัธ ์ พุ่มแกว้ 6/6 3/6 4/4 3/4 1/1 1/1 

นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ(1)
 4/6 - - - - - 

หมายเหต ุ

(1) นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ ไดเ้ขา้เป็นกรรมการเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2557 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายดา้นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรบุคคลขององคก์รในทุกระดบัมกีารจดัเขา้ฝึกอบรม

และพฒันาทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัซึง่บรษิทัสง่กรรมการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆกบัหลายสถาบนั

อาทเิช่นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูรต่างๆทีเ่ป็นความรูใ้หม่ๆทีจ่ดัขึน้โดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสถาบนัวชิาชพีต่างๆ 

 ปี2555 ปี 2556 ปี 2557 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทัทุกท่าน(บาท) 1,862,000.00 2,199,200.00 2,626,400.00 

จ านวนกรรมการบรษิทั (ท่าน) 7 7 8 

รปูแบบค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุมและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุมและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุมและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
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พรอ้มกนัน้ีกรณีทีบ่รษิทัมกีรรมการเขา้ใหม่บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายทีจ่ะตอ้งมกีารอบรมและปฐมนิเทศส าหรบั

กรรมการใหม่เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูพื้ นฐานของบรษิทัทีจ่ าเป็นและมปีระโยชน์ต่อการท าหน้าทีก่รรมการของบรษิทั

นอกจากนี้กรณีทีบ่รษิทัมกีารขยายการด าเนินธุรกจิและโครงการลงทุนต่างๆของบรษิทับรษิทัเชญิกรรมการของบรษิทัเขา้

มามสีว่นร่วมในการเขา้เยีย่มชมและตรวจสอบความคบืหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหเ้กดิ

แก่ผูถ้อืหุน้ 

แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการก าหนดแผนสบืทอดงานกรณีทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอื

ผูบ้รหิารระดบัสงูไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งเพื่อเป็นการเตรยีมพรอ้มใหเ้กดิความมัน่ใจว่าบรษิทัมกีารเตรยีม

ทรพัยากรบุคคลใหส้ามารถรบัผดิชอบทดแทนกนัไดโ้ดยมกีารโยกยา้ยหน้าทีค่วามรบัผดิชอบงานตามความเหมาะสมเพื่อ

สรา้งโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัสงูในแต่ละสายงานไดม้โีอกาสเรยีนรูง้านทีห่ลากหลายสามารถทดแทนกนัไดต้ลอดเวลาพรอ้ม

กนัน้ีคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและ พจิารณาค่าตอบแทนด าเนินการศกึษาหาขอ้มลูและ

ตดิต่อกบับรษิทัและสถาบนัทีม่คีวามเป็นมอือาชพีมาใหค้ าปรกึษาในการด าเนินโครงการแผนการสบืทอดงานใหด้ยีิง่ๆขึน้

ต่อไป 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มลูภายในทีม่สีาระส าคญัของบรษิั ทซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นรวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยมวีธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการน า

ขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพื่อสว่นตนหรอืผูอ้ื่นดงันี้ 

1. ด าเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารฝา่ยต่างๆเขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายง านการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเองคู่

สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา  59 และบท

ก าหนดโทษตามมาตรา275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

2. ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยก์รรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งแจง้ใหแ้ก่คณะกรรมการ

ทราบในวาระเรื่องรายงานการถอืหลกัทรพัย ์

3. ขอ้มลูภายในหรอืเอกสารทีม่สีาระส าคญัของบรษิทัทัง้ในรปูแบบเอกสารและ  Soft File จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นทีร่ดักุม

และจ ากดัใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูตามความจ าเป็นเท่านัน้โดยเฉพาะขอ้มลูภายในทีเ่ป็นความลบัในกรณี

ทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยต่อพนกังานบรษิทับรษิทัจะใหพ้นกังานทราบถงึขอ้จ ากดัในการน าขอ้มลูไปใชอ้ย่างถูกตอ้งใน

กรณีทีพ่นกังานน าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะถอืว่าเป็นความผดิวนิยัอย่าง

รา้ยแรง 

4. การตดิตามผลการปฏบิตังิานจะด าเนินการสุม่ตรวจกรณีทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผ่ดิปกตริวมถงึการตรวจสอบ

ผ่านระบบสารสนเทศของบรษิทัและขา่วสารจากภายนอก 
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บุคลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรของบรษิทัมดีงันี้ 

 
ค่าตอบแทน 2556 2557 
จ านวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 196 319 
เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 7,882,516.52 9,749,921.76 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นียัส าคญัอนัมผีลกระทบทางดา้นลบต่อบรษิทั 
 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรบุคคลขององคก์รมาโดยตลอดและมกีารก าหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรม

และการพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  เพื่อใหพ้นกังานมศีกัยภาพและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

และมคีวามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานในสายงานของตน  โดยก าหนดเป้าหมายใหบุ้ คลากรทุกคนเขา้รบัการอบรมให้

สอดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธข์องบรษิทั มกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนกังานใน

เรื่องต่างๆทีเ่กีย่วกบัการท างาน  รวมทัง้เรื่องจรยิธรรมและใหพ้นกังานเขา้ร่วมอบรมและสมัมนา  เพื่อเพิม่พนูความรู้

ภายนอกบรษิทัดว้ย  นอกจากนี้บรษิทัมกีารวางแผนการอบรมและสนบัสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ  พรอ้มทัง้

สนบัสนุนใหม้กีารสือ่สารเพื่อถ่ายทอดและบรหิารความรู้  (Knowledge Management) ร่วมกนัระหว่างพนกังานในองคก์ร

นอกจากนี้บรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน และบุคลากรมกีารพฒันาพนกังานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในทีท่ างาน  โดยมกีารจดัอบรมเกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัและการ

ปฎบิตัตินในโรงงานอย่างต่อเนื่อง 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

1. โครงสรา้งและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. นายเชดิพงษ์ 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 

8. นายเอกฉตัร  ลลีาปญัญาเลศิ  กรรมการบรษิทั 

 

 กรรมการของบรษิทัจ านวน 8 คน ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 5 คน                

ในจ านวนนี้มกีรรมการอสิระ จ านวน 3 คน คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการจดัการและก ากบัดแูลกจิการ

ของบรษิทัฯ ตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนวตัถุประสงค ์

และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และปฎบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัคณะกรรมการ

บรษิทัมาจากการแต่งตัง้ของผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่ อท าหน้าทีใ่ห้

ค าแนะน า และช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ

เพื่อท าหน้าทีเ่กีย่วกบั การประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สนบัสนุนใหก้าร

ก ากบัดแูลกจิการเป็นไปตามบรรษทัภบิาลทีด่ ี

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1. บรหิารกจิการบรษิทัใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุแก่ผูถ้อืหุน้โดยมกีารปฎบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ

รอบคอบระมดัระวงั ปฎบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ปฎบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั

และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส 

2. ก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทั 

3. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์ และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัและการก ากบัดแูลใหฝ้า่ยบรหิาร

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายกลยุทธแ์ละทศิทางทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

4. พจิารณาตดัสนิใจในเรื่องทีม่สีาระส าคญั เช่น  แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจ

การบรหิาร และรายการอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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5. ประเมนิผลการปฏบิตังิานและก าหนดค่าตอบแทนของฝา่ยบรหิาร 

6. รบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

7. จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถื อไดร้วมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการ

ประเมนิความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

การรายงานทางการเงนิ และการตดิตามประเมนิผล 

8. ดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั 

9. ก ากบัดแูลกจิการใหม้กีารปฏบิตังิานอย่างมจีรยิธรรม 

10. ก าหนดขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบภายในของบรษิทัในเรื่องต่างๆ 

11. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัท ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบั

รายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี และครอบคลุมเรื่องส าคญัอื่นๆ ตามนโยบายขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ี

ส าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะกรรมการย่อยอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใตก้าร

ควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจ และ /หรอืภายในเวลา

ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยก เลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจ

นัน้ๆ ได ้

13. ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั 

 

2) คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 

1. นางปทัมา วงษ์ถว้ยทอง กรรมการบรษิทั /ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/เลขานุการบรษิทั 

2. นายอคัรเดช โรจน์เมธา กรรมการบรษิทั 

3. นายภาวนั สยามชยั กรรมการบรษิทั 
  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกั ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัที่

ก าหนดใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกจิและการแขง่ขนั ทีไ่ดก้ าหนดและแถลงไวต่้อผูถ้อืหุน้ 

เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั

เหน็ชอบ 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและก าหนดนโยบายดา้นก าลงัคน โดยครอบคลุมถงึภาพรวมในการคดัเลอืก การ

ฝึกอบรม การว่าจา้งการสรา้งผูบ้รหิารทดแทน รวมถงึการประเมนิผลและหลกัเกณฑก์ารพจิารณาก าหนด

ผลตอบแทนของพนกังานทุกระดบั 

4. ตรวจสอบ ตดิตามนโยบาย และแนวทางการบรหิารงานดา้นต่างๆของบรษิทัทีก่ าหนดใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ เอือ้ต่อสภาพการด าเนินธุรกจิ 
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5. ตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัทีก่ าหนดใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุมตัไิว้ 

6. พจิารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรษิทัทีก่ าหนดภายใตคู้่มอือ านาจการด าเนินการ ก าหนดขอบเขต

อ านาจในการอนุมตัโิครงการต่างๆ 

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

การอื่น รวมถงึการซือ้ขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆ ตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการด าเนิน

กจิการของบรษิทัภายใตอ้ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว้ 

8. ตดิตามผลการพฒันาระบบการจดัการและการบรหิารความเสีย่งของแต่ละสายงาน 

9. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในแต่ละครัง้ 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารนัน้ อยู่ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑ์

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัและในกรณีทีก่ารด าเนินการใดทีม่หีรอือาจมผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีของ

กรรมการบรหิารคนใด หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต.) ใหค้ณะกรรมการ

บรหิารน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป โดย

กรรมการบรหิารผูน้ัน้และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมในเรื่อง

ดงักล่าว 

3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2557 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. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายกา รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น 

6. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย เช่น 

ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

ทางธุรกจิของผูบ้รหิาร ทบทวน ร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัในรายงานส าคญัๆ ทีต่อ้งเสนอต่อสาธารณชน

ตามทีก่ฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยบรหิาร 
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7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

7.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

7.2 เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 

7.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แ์หง่ประเทศไทย

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

7.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

7.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

7.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

7.8 รายงานอื่นทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรั บผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. รายงานกจิกรรมต่างๆ ทีท่ าอยา่งเป็นประจ า เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ระบุความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ 

ไวอ้ยา่งชดัเจน 

8.2 รายงานเกีย่วกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ

ภายใน 

8.3 รายงานอื่นใดทีเ่หน็วา่คณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการ หรอืการกระท าดงัต่อไปน้ี 

ซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรงุ แกไ้ข ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

9.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

9.2 ขอ้สงสยั หรอืสนันิษฐานวา่ อาจมกีารทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งส าคญัในระบบการ

ควบคมุภายใน 

9.3 ขอ้สงสยัวา่อาจมกีารฝา่ฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อ

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานและไดม้กีารหารอืรว่มกนักบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารแลว้วา่ตอ้ง

ด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขเมื่อครบก าหนดเวลาทีก่ าหนดไวร้ว่มกนัหากคณะกรรมการตรวจสอบพ บวา่มกีาร

เพกิเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจ

รายงานสิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทยได ้

10. ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการบริ หาร หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการด าเนินงาน

ของบรษิทัไดก้ระท าความผดิตามทีก่ฎหมายระบุ และไดแ้จง้ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์ดงักล่าวให้

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัรบัทราบ และเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไมช่กัชา้  และให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้ นใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชทีราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ีพฤตกิารณ์อนัควร

สงสยัทีต่อ้งแจง้ดงักล่าว และวธิกีารเพื่อใหไ้ดซ้ึง่ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์นัน้ ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

11. ใหม้อี านาจเชญิกรรมการ ผูบ้รหิาร หวัหน้าหน่วยงาน หรอืพนกังานของบรษิทัหารอื หรอืตอบค าถามของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พจิารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี การประชุมของคณะกรร มการตรวจสอบ ก าหนดใหป้ระชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ การ

ด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ : คุณสมบตัจิะเป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  ปจัจุบนัคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทัเป็นกรรมการอสิระทัง้หมด ซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการเงนิระบบควบคุมและตรวจสอบ

ภายใน โดยมีนายสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ท างานดา้นบญัชแีละ

การเงนิเป็นอย่างด ีรวมทัง้เขา้ใจแล ะมคีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้มปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของ

บรษิทั ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุม 4 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอ รวมถงึ

การรายงานการท าหน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา 

 

4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
 

 

 

   

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์วธิกีารในการสรรหากรรมการและก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

ส าหรบักรรมการบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบ และผลการด าเนินงานของบรษิทัและของ

กรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ตอ้งใหอ้ยู่ในระดบัทีป่ฏิ บตัอิยู่ในอุตสาหกรรม และเป็นไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

2. คดัเลอืก และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั รวมถงึ กรรมการ

ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

3. ทบทวนโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในกรณีทีเ่หน็ควร

มกีารเปลีย่นแปลงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4. ก าหนดแนวทางในการประเมนิผลปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุกปี โดยค านึงถงึ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

5. ก ากบัดแูลใหม้กีารเปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไวใ้น

รายงานประจ าปีของบรษิทั 

1. นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางปทัมา    วงษ์ถว้ยทอง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : บรษิทัก าหนดใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ

คณะกรรมการสรรหาเป็นคณะกรรมการชุดเดยีวกนั โดยประธานเป็นกรรมการอสิระ และกรรมการสว่นใหญ่เป็น

กรรมการอสิระ กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ จะมคีุณสมบตัทิีห่ลากหลาย เช่น ความรูท้างดา้นการ

ปกครอง กฎหมาย บญัชกีารเงนิ และ การบรหิารทรพัยากรบุคคล  

 

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ย 

1. นางรวฐิา พงศนุ์ชติ  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นางปทัมา วงษ์ถว้ยทอง กรรมการ/เลขานุการคณะบรหิารความเสีย่ง 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทั เพื่อพจิารณาในเรื่องของการบรหิารความเสีย่ง

โดยรวม ซึง่ตอ้งครอบคลุมถงึความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั เช่น ความเสีย่งจากตลาด ความเสีย่งดา้น

สภาพคล่อง ความเสีย่งดา้นการจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุน ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของ

กจิการ เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิตดิตามและดแูลปรมิาณ

ความเสีย่งของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

3. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของ

ระบบและการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

4. ใหข้อ้เสนอแนะในสิ่ งทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายและกลยุทธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดการประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ก าหนดใหม้ ี

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                    

มปีระธานเป็นกรรมการอสิระ กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ จะมคีุณสมบตัทิีห่ลากหลาย เช่น ความรู้

ทางดา้นบญัชแีละการเงนิ ความรูใ้นการบรหิารจดัการ การลงทุน และความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี 
 

2. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการบรหิารจดัการธุรกจิดว้ยหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่

ดมีาโดยตลอด คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่มี

เน้ือหาครอบคลุมหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบยีบปฏบิตัิ

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ในหมวดต่าง ๆ ดงันี้ 
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 สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการ และเขา้ใจบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการทีม่ต่ีอบรษิทั ผูถ้อืหุน้ผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัสิ าหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรั พยแ์ห่งประเทศไทยส าหรบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัโดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

1. บรษิทัใหค้วามส าคญัในการเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตาม

กฎหมายสทิธใินความเป็นเจา้ของผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการและสทิธอิื่นทีค่วรมนีอกจากนี้บรษิทัดแูล

ผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธติามกฎหมาย เช่น การใหข้อ้มลู ขา่วสาร ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัการจดัสง่ขา่วสาร

ทีส่ าคญัทางจดหมายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความจ านงในการเขา้เยีย่มชม

กจิการของบรษิทั 

2. บรษิทัมกีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องที่

ตอ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมแก่ ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า โดยไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั อกีทัง้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2557 บรษิทัมกีารเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อเปิดโอกาสให้    ผูถ้อืหุ้นไดม้ี

เวลาศกึษาขอ้มลูก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร 

3. ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูต่างๆ ของบรษิทัไดท้ี ่ www.solartron.co.th ซึง่จะมขีอ้มลูทางการเงนิ 

ขอ้มลูของบรษิทัต่างๆรวมถงึขอ้มลูของการประชุมซึง่จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีส่นใจ

ศกึษาสารสนเท ศของบรษิทัได ้อกีทัง้ยงัสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านทาง Email: 

support@solartron.co.th  

4. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธแิละออกเสยีงอย่างเตม็ที ่

อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เป็น 2 ครัง้โดยก าหนดการปิ ดสมุดทะเบยีนพกัการ

โอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล

ประจ าปีก่อนทีจ่ะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปนัผลอกีครัง้ เพื่อเป็นการ

รกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเลอืกทีจ่ะถอืหุน้เพื่อรบัเงนิปนัผลหรอืไม่ การก าหนดสถานทีใ่นการจดัการ

ประชุมใหส้ะดวกต่อผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัเลอืกจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทีโ่รงแรมซึง่อยู่ในใจกลาง

กรุงเทพฯ และอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบัส านกังานใหญ่ของบรษิทั การประกาศผ่านทางหนงัสอืพมิพเ์พื่อ

แจง้เรื่องการป ระชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบการใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชุมล่วงหน้าก่อนการ
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ประชุมประมาณ 1 ชัว่โมง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบ

ฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทนได้ 

5. บรษิทัจัดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ที ่ 1/2557 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2557 มกีารเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากกรรมการบรษิทั รวมถงึคณะกรรมการย่อยต่างๆ ทัง้นี้ 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่มกีารลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรบัรูส้ารสนเทศของบรษิัท เช่น ไม่มกีารแจก

เอกสารทีม่ขีอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิอย่างกะทนัหนั ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั ไม่

จ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้ 

6. นอกจากนี้ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

พรอ้มกบัก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร กล่าวคอื เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้ ณ วนัที่

เสนอวาระการประชุม นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทั มรีายละเอยีดของขอ้มลูประกอบการพจิารณา มเีกณฑก์ารพิ จารณาบรรจุวาระ /ไม่บรรจุวาระที่

ชดัเจน มชี่องทางรบัเรื่องและช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัเรื่อง ซึง่ภายหลงัทีร่บัเรื่อง ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

จะพจิารณากลัน่กรองและจะแจง้ผลการพจิารณาพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัโดยรายละเอยีดดงักล่าว สามารถดผู่า นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอวาระการประชุม

เป็นการเพิม่เตมิ นอกจากนี้บรษิทัยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมถงึ

คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผ่านทางเวบ็ไซตอ์กีดว้ย 

7. ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลื อกเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนด

หลกัเกณฑ ์เช่น ช่องทางรบัเรื่องผ่านไปรษณียล์งทะเบยีนมาทีส่ายงานเลขานุการบรษิทั ช่วงเวลาทีเ่ปิด

แบบฟอรม์ขอ้มลูบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ การแสดงความยนิยอมของผูท้ี่

ไดร้บัการเสนอชื่อ โดยรายละเอยีดดงักล่าว สามารถดผู่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ภายหลงัทีร่บัเรื่อง 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณากลัน่กรองตามกระบวนการต่อไป อย่างไรกต็ามทีผ่่านมาไม่มี

การเสนอชื่อแต่อย่างใด 

8. บรษิทัจดัใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยขอ้มลูจะ

เหมอืนกบัขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบเอกสาร สว่นหนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ

มกีารจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั 

9. ในหนงัสอืเชญิประชุม บรษิทัแจง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ รวมถงึการ

เสนอรายชื่อกรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ ยงัจดัเตรยีมแบบมอบฉนัทะซึง่

เป็นแบบมาตรฐานสามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้

10. ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 มวีาระการแต่งตัง้กรรมการ วาระการพจิารณา

ค่าตอบแทนกร รมการวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชวีาระการ

จ่ายเงนิปนัผล 
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11. ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ประธานกรรมการไดแ้จง้กฎเกณฑส์ าหรบัการประชุมและ

วธิกีารออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบ และมกีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็แล ะซกัถามได ้

สว่นในวาระแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกกรรมการเป็นรายคน มกีารใช้

บตัรลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้กรอกในกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัวาระ และมกีารถ่ายวดีทิศัน์ บนัทกึภาพและเสยีง

การประชุม 

12. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 มกีารแสดงรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้/ไม่เขา้ร่วมประชุม ซึง่

มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ มคี าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั มคี าถามและค าตอบหรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป 

วธิลีงคะแนนและวธินีบัคะแนน และในกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ย จะมมีตทิีป่ระชุมทีเ่ป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ยไม่เหน็

ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ซึง่ทางบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเวบ็ไซต ์ภายใน 14 วนั 

13. บรษิทัมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ (แสดงรายละเอยีดในหวัขอ้ เรื่องการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน) 

14. บรษิทัก าหนดเกณฑข์อ้บงัคบัของบรษิทัว่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้ง

หุน้สว่นสามญัหรอืหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดั

หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของ

บรษิทัไม่ไดเ้วน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้และกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทั

ทราบโดยไม่ชกัชา้หากมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้ในระหว่าง

รอบปีบญัช ีหรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชใีนบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอืโดย

บรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของกรรมการผูบ้รหิาร และผูเ้กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการ 

ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้ กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมี

สว่นเกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว 

2.  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

นอกจากการค านึงถงึการรกัษาผลประโยชน์และสทิธขิองผูถ้อืหุน้แลว้ยงัมกีลุ่มต่างๆ ทีม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ที่

ช่วยสรา้งความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ เช่น กลุ่มลกูคา้ พนกังานของบรษิทั คู่คา้เจา้หนี้  และชุมชนที่

บรษิทัตัง้อยู่ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัด าเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสรา้งจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิมาโดยตลอด เช่น 

สิทธิของผูถื้อหุ้น: ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั”  

สิทธิของพนักงาน: นอกจากสทิธติามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญตัแิรงงานและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้บรษิทั

ไดใ้หค้วามส าคญัต่อพนกังานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ ไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาตศิาสนา ไม่ว่าเพศหญงิหรอืชาย โดย

พนกังานทุกคนต่างมสีทิธเิท่าเทยีมกนัและไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค และมสีทิธไิด้ รบัสวสัดกิารตามต าแหน่งหน้าทีท่ี่

พงึไดโ้ดยไม่เลอืกปฏบิตั ิและในการพจิารณาปรบัต าแหน่งหรอืเงนิเดอืนของพนกังานบรษิทัไดด้ าเนินการในรปูของ

คณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากฝา่ยต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบาย

สง่เสรมิการเสรมิสร้างความรูผ้่านการอบรมภายใน และภายนอกบรษิทั เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต อกีทัง้

บรษิทัยงัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เพื่อสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานภายในบรษิทั มกีารประกาศ นโยบายมรท .
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8001มาตรฐานแรงงานไทย ดา้นสทิธมินุษยชน และความรบัผดิชอบต่อสงัคม พรอ้มกบัไดใ้บรบัรอง มรท .8001ระดบัสมบรูณ์

ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

สิทธิของลูกค้า: นอกจากสทิธขิองลกูคา้ตามสญัญาทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงกนัแลว้ บรษิทัยงัค านึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้ดว้ย 

โดยบรษิทัสรา้งระบบตดิตามและประเมนิผลความพงึพอใ จของลกูคา้เป็นระยะผ่านระบบบรหิารงานคุณภาพ   ISO 9001 : 

2008 : NAC,  ISO 9001 : 2008 UKAS, OHSAS 18001 : 2007, TIS 18001: 1999 , ISO 14001:2004:NAC, ISO 

14001:2004:UKAS, CSR-DIW, TLS 8001-2003,IEC 61215 Certified by TUV, Germany , IEC 61730 Certified by 

TUV, Germany , CE Mark ,RoHS Compliant ,and TIS 1843-2553โดยมุ่งหมายทีจ่ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใน

ระยะยาว 

สิทธิของคู่ค้า: ความสมัพนัธข์องคู่คา้บรษิทั สว่นใหญ่จะอยู่ในรปูของการเขา้ไปร่วมลงทุนในกจิการร่วมกนับรษิทัค านึงถงึ

สทิธติามกฎหมายและสทิธติามสญัญาร่ว มทุนมาโดยตลอด โดยยดึหลกัสจุรติ ความเท่าเทยีมกนั และสทิธทิีจ่ะไดร้บั

ผลประโยชน์จากเงนิทีล่งทุน 

สิทธิของเจ้าหน้ี : มกีารปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ตามเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงทางการคา้ สรา้งความไวว้างใจใหก้บัเจา้หนี้ผ่านการ

บรหิารงานอย่างมจีรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มู ล ขา่วสาร เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะทาง

การเงนิของบรษิทั 

สิทธิของชุมชนและส่ิงแวดล้อม : บรษิทัรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการปฎบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและกจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น กฎหมายสิง่แวดลอ้มใหค้วามร่วมมอืต่อภาครฐัและหน่วย งานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ช่วยพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงนิ และสนบัสนุนกจิกรรมทางสงัคมเพื่อสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจและพฒันาชุมชนใหย้ัง่ยนื  

ส าหรบัโครงการทีอ่าจสรา้งผลกระทบใหก้บัชุมชนหรอืสิง่แวดลอ้มคณะกรรมการมนีโยบายทีจ่ะสอบถามความ

คดิเหน็ และลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้มบรเิวณโดยรอบ  

นอกจากทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ บรษิทัยงัตระหนกัถงึ

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ หรอืการแจง้เบาะแสต่างๆ ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถพฒันา หรอืปรบัปรุง แกไ้ขการด าเนินงานของ

บรษิทั โดยบรษิทัจดัช่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิต่อกบับรษิทัได ้ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกตอ้ง

เกดิขึน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการทีจ่ะใหแ้กไ้ขหรอืขอความชดัเจน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ ผูม้ี

สว่นไดเ้สยีสามารถท าไดโ้ดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบรษิทัทาง Email : support@solartron.co.th หรอืทางโทรสารไป

ยงัฝา่ยตรวจสอบภายในทีห่มายเลข 02-381-2971 ซึง่ในปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัไม่ไดร้บัแจง้เบาะแสการกระท าความผดิแต่

อย่างใด 

 

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัไดค้ านึงถงึการไดร้บัขอ้มู ลทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาโปร่งใส การเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย เท่าเทยีมกนั และ

ความน่าเชื่อถอื โดยบรษิทัไดด้ าเนินการ 

1. เปิดเผยขอ้มลู แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)และรายงานประจ าปี ผ่านช่องทางของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.solartron.co.th นอกจากนี้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ยงั

มกีารน าเสนอขา่วต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ 
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2. บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิทัง้ในสว่นของหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร นโยบายก ารก ากบัดแูลโดยสรุปนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม

และสงัคม และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดจรรยาบรรณธุรกจิ โดยสรุปประวตักิารอบรมกรรมการ 

3. จดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี ซึง่มเีน้ือหารบัรอ งการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ีและมกีารรายงานทาง

การเงนิทีม่ขีอ้มลู ถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัชโีดยรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธาน

กรรมการและกรรมการบรหิาร 

4. ขอ้มลูในเวบ็ไซตข์องบรษิทัประกอบดว้ยขอ้มลูองคก์ร โครงสรา้งการถอืหุน้ โครงสรา้งคณะกรรมการ 

วสิยัทศัน์ /ภารกจิ ธุรกจิและผลติภณัฑ ์นโยบายการก ากบัดแูลกจิการและผลการปฏบิตัติามนโยบายที่

ก าหนด ขอ้มลูนกัลงทุน รายงานประจ าปี งบการเงนิ และขา่วสารทีบ่รษิทัเผยแพร่ โดยมทีัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

5. บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศแก่ผูล้งทุนเพื่อใหผู้ล้ง ทุนไดร้บัทราบขอ้มลูที่

ถูกตอ้ง โปร่งใสและทัว่ถงึ บรษิทัจงึจดัทมีงานเพื่อรบัผดิชอบตดิต่อประสานงานกบัผูล้งทุนและผูถ้อืหุน้โดย

สามารถตดิต่อไดท้ี ่Email: support@solartron.co.th  

 

4.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน โดยเป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 

คน ซึง่ไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการบรหิารทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผูท้ีม่คีวามหลากหลายในความรู้

ความสามารถ เช่น ความรูค้วามเชีย่วชาญ ดา้นบญัช ีการเงนิ กฎหมายการปกครอง เทคโนโลยกีารผลติ 

บุคคล จดัซือ้ การตลาด อสงัหารมิทรพัย ์ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น  

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 / - - - 

นายเอกฉตัร นายเอกฉตัร  ลลีาปญัญาเลศิ ลลีาปญัญาเลศิ / - - - 

mailto:support@solartron.co.th
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2. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจาก

ต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัหนึ่งในสาม ดงันัน้วาระการ

ด ารงต าแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณ 3 ปี โดยในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระ หากยั งไม่มกีารแต่งตัง้

คณะกรรมการชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้

มาแทน 

3. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ อกีทัง้เพื่อ

ความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่กรรมการสว่นใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นก รรมการอสิระ 

และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอสิระ นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารท าหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย

มคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย 

ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมวีาระ 2 ปีในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาร ะหาก ยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ

ชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน และ

ในกรณีทีก่รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบรษิทั และไม่ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษิทัอกีจะท าใหว้าระของกรรมการในคณะ กรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทัง้นี้หากมกีรรมการเพิม่ใหม่

ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ใหก้รรมการนัน้มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระของคณะกรรมการชุดย่อย

เดมิ 

4. คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของกรรมการตามระเบยีบขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ทีว่่ากร รมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหุน้สว่นไม่

จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นทีป่ระกอบ

กจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ได ้เวน้แต่จ ะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ โดยนโยบายดงักล่าวทางคณะกรรมการไดก้ าหนดใหใ้ชก้บัผูบ้รหิารระดบัสงูของ

บรษิทัดว้ย 

5. บรษิทัไดก้ าหนด วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทั ตลอดจน

ก ากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการใหเ้ ป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบ

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยบรษิทั

ไดม้กีารก าหนดแผนกลยุทธร์ะยะสัน้และระยะยาวในการพฒันาโครงการและมกีารลงทุนอย่างต่อเนื่องพรอ้มกบั

การสง่เสรมิและพฒันาสงัคมโดยเป็นผูป้ระกอบการทีม่จีรรยาบรรณตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว้ 

6. คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบต่อนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัทีว่่า “บรษิทัให้

ความส าคญัต่อธรรมมาภบิาลทีด่เีพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ พนกังานและลกูคา้ รวมทัง้ความเป็น

ประโยชน์ทางเศรษฐกจิต่อบรษิทัในระยะยาว โดยเน้นถงึระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การบรหิาร

ความเสีย่ง และการก ากบัดแูลฝา่ยบรหิารใหด้ าเนินการตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพภายใตข้อ้ก าหนดของ

กฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ” และมกีารสือ่สารสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้ใจและปฏบิตัติาม โดยในแต่ละปีมกีาร

ประเมนิผลการปฏบิตัแิละทบทวนนโยบาย 
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7. คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบในคู่มอืจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่

กรรมการและพนกังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิซึง่ครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ทีส่ าคญั เช่น ความซื่อสตัย ์

คุณธรรม ความขดั แยง้ทางผลประโยชน์ และการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายต่างๆ รวมทัง้ยงัไดม้บีทก าหนดโทษ

ทางวนิยัอกีดว้ย โดยในแต่ละปีส านกัเลขานุการบรษิทั ฝา่ยตรวจสอบภายใน และสายงานทรพัยากรบุคคล จะมี

แนวทางในการประเมนิ เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขในองคก์ร 

8. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ค ณะกรรมการไดด้แูลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหวัขอ้ทีเ่ป็นรายการ

ระหว่างกนั ตามขอ้ก าหนด และวธิกีารของตลาดหลกัทรพัยใ์นเรื่องทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั นอกจากนี้

ยงัมกีารก าหนดไม่ให้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีในรายการทีจ่ะท าไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ และมกีารเปิดเผยขอ้มลู

ถูกตอ้งและครบถว้นในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

9. การบรหิารงานและระบบการควบคุมภายในทีด่มีปีระสทิธผิลเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้มขีอ้มลูทีส่มบรูณ์และเชื่อถอืได ้มกีารปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างถูกตอ้ง 

รวมทัง้การใชท้รพัยากรของบรษิทัเป็นไปอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารดแูลป้องกนัระวงั

รกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั โดยบรษิทัมหีน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีว่เิคราะหต์รวจสอบ ประเมนิผล

ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินกจิการต่างๆ ของบรษิทั และมคีณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อท าหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล หน่วยงานดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระในการป ฏบิตัหิน้าที ่ขึน้ตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบปีละ 1 ครัง้ และ

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

10 การบรหิารความเสีย่ง อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในการจดัใหม้รีะบบการ

บรหิารความเสีย่งครอบคลุมทัง้องคก์ร โดยปจัจุบนัอยู่ระหว่างการวางระบบการบรหิารความเสีย่งโดยจะมกีาร

ทบทวนความเพยีงพอของระบบและประสทิธผิลของการจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รว มถงึการจดัใหม้ี

สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกต ิ

11. การประชุมคณะกรรมการ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการและมกีารแจง้ใหก้รรมการทราบ

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

ประชุมอกีหนึ่งครั ้ ง ภายใน 1 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี อย่างไรกต็าม เพื่อใหเ้กดิความ

คล่องตวัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ในแต่ละเดอืน บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ท า

หน้าทีต่ดัสนิใจตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยทุกครัง้ทีม่กีารประชุมกรรมการ

บรษิทั คณะกรรมการบรหิารไดม้กีารน าสิง่ทีผ่่านการพจิารณา กลบัมาแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ เพื่อให้

คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุม ดแูล การปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
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12. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั ร่วมกนั

พจิารณาการเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดใูหแ้น่ใจว่าเรื่องทีส่ าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ 

และกรรมการแต่ละคนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุม 

 13 .ส านกัเลขานุการบรษิทั มกีารจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ กรรมการเป็นการล่วงหน้า                  

อย่างน้อย 7 วนั ซึง่เอกสารดงักล่าวไดใ้หข้อ้มลูและรายละเอยีดอย่างพอเพยีงเพื่อประกอบการพจิารณาอย่างไร

กต็าม ในเรื่องทีไ่ม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเปิดเผยล่วงหน้าแลว้จะสง่ผลกระทบต่อบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัสามารถน าเรื่องมาอภปิรายในทีป่ระชุมได ้

14.ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่

กรรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั นอกจากน้ี ประธานกรรมการสง่เสรมิใหม้กีารใช้

ดุลยพนิิจตดัสนิใจ กรรมการใหค้วามสน ใจกบัทุกวาระทีน่ าเขา้สูท่ีป่ระชุม รวมถงึเรื่องการก ากบัดแูลกจิการ 

นอกจากน้ี การประชุมคณะกรรมการบรษิทั มกีารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละฝา่ยเขา้ร่วมประชุม เพื่อน าเสนอ

ขอ้มลู ปญัหาและชีแ้จงรายละเอยีด เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ซึง่เป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกร รมการ

และผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้ยงัเป็นการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิผ่านการสอบถามผูบ้รหิารระดบัสงู 

อกีทัง้ในบางประเดน็ทีม่ขีอ้มลูไม่เพยีงพอ กรรมการบรษิทัสามารถตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านเลขานุการของ

บรษิทั 

15.รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั จะประกอบดว้ยสาระส าคญั เช่น วนัเวลาเริม่ เวลาสิน้สดุประชุม 

รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องทีเ่สนอ สรุปประเดน็การอภปิรายและ

ขอ้สงัเกต มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ย ชื่อผูจ้ดรายงาน และชื่อผูร้บัรองรายงาน 

บรษิทัไดม้กีารจดัเกบ็รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรปูเล่มสามารถสบืคน้ง่าย แต่แกไ้ขไม่ได ้

มกีารบนัทกึและเปิดเผยจ านวนครัง้การเขา้ประชุมคณะกรรมการ เน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะ

จดัขึน้ทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบรหิารซึง่เกีย่วเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัจะจดัขึน้ทุก

เดอืน จงึมกีารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิารน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย 

ในปี 2557 คณะกรรมการจดัใหม้กีารประเมนิผลปฏบิตังิานของตนเอง โดยใชห้ลกัเกณฑป์ระเมนิจากตลาด

หลกัทรพัยฯ์ รวมถงึมกีารประเมนิเป็นหมู่คณะและรายบุคคล โดยภายหลงัจากไดร้บัผลการประเมนิคณะกรรมการพจิารณา

ผลและหาแนวทางการปรบัปรุง 

 

5. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

1. ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอสิระดงันี้  (1) ถอื

หุน้ไม่เกนิ 0.5% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  (2) ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานรวมทัง้ไม่

เป็นลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ารวมถงึทีป่รกึษาตรวจสอบบญัชทีีป่รกึษากฎหมายที่

ปรกึษาดา้นอื่นๆหรอืเป็นผูม้อี านาจควบคุมในบรษิทับรษิทัในเครอืบรษิทัร่วมหรอืเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้โดยไม่ตอ้งมผีลประโยชน์ หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (3) ไม่มี
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ความสมัพนัธท์างธุรกจิรวมถงึไม่มผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงทางออ้ม  (4) ไม่เป็นญาติ

สนิทหรอืมคีวามสมัพนัธอ์ื่นใดทีอ่าจท าใหข้าดความเป็นอสิระกบัผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ซึง่นิยาม

ดงักล่าวผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัโดยหลกัเกณฑเ์ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดทัว่ไป 

2. ในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมากรรมการอสิระไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี

ใดๆกบับรษิทั 

3. การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน  3 คนซึง่ 2 คนเป็น

กรรมการอสิระของบรษิทัโดยเริม่ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการเพื่อน าเสนอรายชื่อให้

กรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาทัง้นี้ หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเ ลอืกกรรมการ มคีุณสมบตัไิม่น้อยกว่า

คุณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ) ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ การเลอืกตัง้กรรมการจะด าเนินตามขอ้บงัคบั

ของบรษิทัซึง่สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 4 คนทัง้นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ

จ านวน กรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษิทัจะตอ้งเป็นผูม้ี

คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

2. การเลอืกตัง้กรรมการโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้งมากและใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(ข) ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคค ล ทัง้นี้ ใน

การออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อื

หุน้ไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้นัน้มอียู่ตาม (ก) โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่

บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้โดยบุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลง

มาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะม ีในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการ

เลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีง

ชีข้าด 

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านว นหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวน

กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
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6. การใช้ข้อมูลภายใน 

ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่ประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุก

ระดบัตอ้ง ไม่ใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิทั ทีม่สีาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นกรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของกลุ่มบรษิทั  

7. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มคี่าสอบบญัช ีและค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการจดัท างบการเงนิ ในปี 2557 

เป็นจ านวนเงนิ 990,000 บาท และมคี่าสอบบญัชสี าหรบัการตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิและแบบค า

ขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นจ านวนเงนิ 40,000 บาท  
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมัน่ผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์และแผงเซลลแ์สงอาทติยเ์พื่อใหค้น

ไทยสามารถผลติพลงังานสะอาดจากแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า โดยมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ทีมุ่่งเน้นการ 

Reduce, Reuse และ Recycle อย่างต่อเนื่อง โดยมกีารควบคุมกจิกรรม ผลติภณัฑ ์และบรกิารให้ มผีลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ และปรบัปรุงใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลขององคก์รระหว่างประเทศในการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม  (ISO 14000, ISO18000, Environmental Management System) ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมัน่ใจว่าการ

ด าเนินงานของบรษิทัช่วยท าใหร้ะบบนิเวศน์ของประเทศไทย และของโลกดขีึน้ ยกระดบัคุณภาพชวีติของพนกังาน ชุมชน 

และลกูคา้ของบรษิทั เนื่องจากแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยซ์ึง่เป็นผลติภณัฑข์องบรษิทั มคีุณสมบตัพิเิศษ สามารถ

เปลีย่นพลงังานแสงอาทติย ์ เป็นพลงังานไฟฟ้า จงึเป็นหน่วยผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอ าดทีส่ าคญัของประเทศไทยและ

ของโลก 

 บรษิทัและพนกังานจงึมคีวามภูมใิจทีก่ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั ทัง้ธุรกจิผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์

ธุรกจิก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และธุรกจิออกแบบตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตัง้แต่โรงงาน

จนถงึมอืลกูคา้ทุกกระบวนการ (กระบวนการออกแบบผลติภณัฑ ์การจดัหาวตัถุดบิอุปกรณ์ การผลติ การตดิตัง้) เป็นสว่น

หนึ่งของความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities in Process –CSR in Process) 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าให้กบัลูกค้าครอบคลุมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2557 สรปุได้ ดงัน้ี 

  ระบบ ประโยชน์ 

1. สูบน า้พลงังานแสงอาทติย์ 

 
 

 
 

1. เพื่อบรหิารจดัการแหล่งน ้า 
1.1 บรเิวณทีเ่กดิภยัแลง้ไม่สามารถใชน้ ้าผวิดนิได ้ ระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติย์
สามารถน าน ้าบาดาลมาใชเ้พื่อบรรเทาความเดอืนรอ้นของประชาชน/ทอ้งถิน่ได ้
1.2 บรเิวณทีไ่ฟฟ้าเขา้ไม่ถงึ ระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติยส์ามารถผลติไฟฟ้าจาก
แสงอาทติยเ์พื่อสบูน ้าผ่านท่อไปยงัถงัเกบ็น ้า เพื่อแจกจ่ายใหแ้ก่ชาวบา้น ใชป้ระโยชน์ใน
การอุปโภคและบรโิภค 

2. ลดการใชพ้ลงังานสิน้เปลอืงประเภทน ้ามนั 
3. รกัษาสิง่แวดลอ้มโดยใชพ้ลงังานแสงอาทติยผ์ลติไฟฟ้ามาสบูน ้า แทนการใชเ้ครื่องป ัน่ไฟ 

ซึง่เป็นมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศน์ 
 

 

2. โทรคมนาคมพลงังานแสงอาทติย์ 
 

 
 

 
1. ช่วยใหเ้กดิการตดิต่อสือ่สารในบรเิวณทีไ่ฟฟ้าเขา้ไม่ถงึ 
2. ช่วยลดการเดนิทาง,การขนสง่ เพราะสามารถตดิต่อสือ่สารกบัพืน้ทีห่่างไกลได ้
3. ลดการใชก้ระดาษ โดยสามารถสือ่สารแบบไรส้ายได ้
4. ช่วยลดการใชพ้ลงังานสิน้เปลอืงประเภทน ้ามนั ท าใหป้ระหยดังบประมาณ 
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ระบบ ประโยชน์ 

3. ไฟกระพริบพลงังานแสงอาทติย์ 
และไฟส่องสว่างพลงังานแสงอาทติย์ 

 
 

1. เพิม่ความปลอดภยัแก่ชวีติและทรพัยส์นิ โดยเฉพาะในเวลากลางคนืบรเิวณทีไ่ฟฟ้าเขา้ไม่
ถงึ ระบบไฟสอ่งสว่างพลงังานแสงอาทติยส์ามารถบรรเทาอุบตัภิยัทีจ่ะเกดิขึน้ในเวลา
กลางคนื 

2. อ านวยความสะดวกในการขบัขีย่วดยานตใ์นช่วงทางร่วม ทางแยก ทางโคง้ทีต่อ้งการไฟ
กระพรบิเตอืนไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 

3. เป็นการบรหิารการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ใชเ้ฉพาะที ่เช่นหน้า
โรงเรยีน,ศาลากลาง ฯลฯ 

4. เป็นพลงังานสะอาดประเภทหมุนเวยีน ซึง่สามารถใชไ้ดไ้ม่สิน้สดุ 

 

 4. Solar Roof top 

 
 

1. ผูบ้รโิภคสามารถผลติไฟฟ้าบนหลงัคาอาคารใชไ้ดเ้องไม่ตอ้งพึง่พาภาครฐั 
2. เพื่อเป็นอาคารประหยดัพลงังาน เป็นศนูยเ์รยีนรูด้า้นอนุรกัษ์พลงังาน 
3. ลดภาระค่าไฟฟ้า และประหยดังบประมาณ 
4. ลดการใชพ้ลงังานสิน้เปลอืงประเภทน ้ามนั ในช่วงเวลาทีทุ่กภาคสว่นใชไ้ฟ (peak time ) 

 
 

5. Solar Power Plant  

 

1. ลดภาระการสรา้งโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานสิน้เปลอืง 
2. ลดภาระการขาดดุลเงนิตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่ตอ้งน าเขา้ก๊าซ และน ้ามนั 
3. ลดภาวะโลกรอ้น เป็นการรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
4. สนองตอบนโยบายรฐั ในการลดใชพ้ลงังานสิน้เปลอืงประเภทก๊าซและน ้ามนั และเป็น

ตวัอย่างการช่วยประเทศสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังาน 
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อย่างไรกต็ามความความรบัผิดชอบต่อสงัคมท่ีบริษทัยึดมัน่ยงัมีอีกหลายกิจกรรม ท่ีส าคญั คือ 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทั มคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินงานตามระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อ

แสดงใหเ้หน็ความตัง้ใจของบรษิทั ในการดแูลพนกังาน ใหไ้ดร้บัการคุม้ครองอย่างทดัเทยีม เสมอภาค ซึง่จะน าไปสูดุ่ลย

ภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน โดยปี 2557 บรษิทัมผีลงานดา้นความรบัผดิชอบต่อแรงงานดงันี้ 

1. ประสานงานกบักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน , ส านกังานพฒันามาตรฐานแรงงานกระทรวงแรงงาน และแรงงาน

จงัหวดันครราชสมีา เพื่อบรูณาการความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชนในการพฒันาฝีมอืแรงงานของไทย ใหไ้ด้

มาตรฐานสากล ไดร้บัค่าตอบแทนอย่างเหม าะสม โดยโรงงานและส านกังานของบรษิทัฯ จะถูกประเมนิจากกระทรวง

แรงงานทุกปีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของมาตรฐานแรงงาน มรท .8001-2546/SA8000 ซึง่ผลจาก

การประเมนิ บรษิทัฯไดผ้่านการประเมนิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. คณะกรรมการสวสัดกิารของบรษิทัฯ มาจากตั วแทนของพนกังานทุกๆ สว่นงานทัง้ในสว่นของโรงงาน โครงการ และ

ส านกังาน และจดัประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอโครงการต่างๆ ทีจ่ะปรบัปรุงคุณภาพชวีติของพนกังานและชุมชนรอบ

โรงงานใหด้ขีึน้ พนกังานทุกคนมเีสรภีาพในการสมาคมและมสีทิธริ่วมในการประชุม การเจรจาต่อรอง ในทุกกจิก รรมของ

บรษิทั ค่าตอบแทนของบรษิทัจะสงูกว่าค่าตอบแทนภาคบงัคบัของรฐับาลเสมอ สวสัดกิารของบรษิทัจงูใจใหพ้นกังานขยนั

ท างานและ พฒันาฝีมอืแรงงานในระดบัทีก่า้วหน้าขึน้ 

3. คณะกรรมการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน มกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญภายนอก มา

ประเมนิโรงงานและโครงการต่างๆ ของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่า โรงงานและโครงการของบรษิทัมมีาตรฐานการท างานและ

สภาพแวดลอ้มการท างานทีส่งู และมกีารเตรยีมพรอ้มอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาต ิหรอือุบตัเิหตุ 

ต่างๆ  

 นอกจากนี้บรษิทั ยงัสง่เสรมิการใชแ้รงงานทอ้งถิน่เพื่อไม่ตอ้งเคลื่อนยา้ยมาท างานในตวัเมอืงเป็นการสนบัสนุน

การสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีุณธรรม เปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถ้ วนโปร่งใส และตรวจสอบ

ได ้  อกีทัง้ผูป้ฏบิตัไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งทุกประการ เพื่อเป็นกลไกสนบัสนุนใหก้ารด าเนินธุรกจิ

เตบิโตไปพรอ้มพนกังาน ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี เป็นการประกอบกจิการแบบเป็นธรรม (Fairness ) เพื่อใหบ้รษิทั

สามารถผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน ประเทศชาต ิเป็นการสรา้งคุณค่าทีแ่ทจ้รงิและยัง่ยนืใหบ้รษิทั

โซลารต์รอน 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัยดึหลกัการบรหิารตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองบรรษทัภบิาล เคารพสทิธมินุษยชน โดยเปิดกวา้งใหพ้นกังานและ

ผูม้สีว่นไดเ้สยี สามารถแสดง ความคดิเหน็ทัง้ในดา้นการปฏบิตังิานในโรงงานและโครงการต่างๆ เป็นการแกป้ญัหาและ

พฒันาประสทิธภิาพอย่างรอบดา้นนอกจากน้ีพนกังานยงัสามารถแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงโดยไม่รบกวนหรอืละเมดิ

สทิธขิองผูอ้ื่น 

การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

 บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาชุ มชนและสงัคม ดว้ยการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูร้ะบบพลงังาน

แสงอาทติยข์ึน้ ตัง้อยู่ที ่ 88/8 หมู่ 10 ต าบลหนองน ้าแดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา โดยเปิดโอกาส ใหเ้ยาวชน 

ชุมชน นกัเรยีน นกัศกึษา หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนรวมถงึผูส้นใจทีม่ใีจพฒันาสิง่แวดลอ้ม  ไดร้บัความรูท้ ัง้ใน

หอ้งสมัมนา และระบบสาธติจรงิจากสวนพลงังานสะอาด เพื่อปลกูจติส านึกเรื่องการน าพลงังานแสงอาทติยไ์ปใชใ้นการ

พฒันาชุมชน โดยในปี 2557 ทีผ่่านมา ชุมชนรอบโรงงานมกีารพฒันาดงันี้ 

1) มกีารน าระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติยม์าใชใ้นช่วงทีท่างรฐับาลประกาศภยัแลง้เขตอสีาน ท าใหชุ้มชนมนี ้าใช้ 

2) มกีารน าระบบไฟกระพรบิพลงังานแสงอาทติย ์ตดิตัง้ตามทางรว่ม ทางแยกทีอ่าจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุในช่วงกลางคนื 

ซึง่ลดความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิ 

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัซึง่เป็นหน่วยหนึ่งของสงัคม ไดป้ระกาศจุดยนืแนวทางการปฏบิตังิานทีต่่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อให้

พนกังานสามารถท างานร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างโปร่งใส ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตรวจสอบได้ 

 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตังิานภายใตก้ฎระเบยีบ อย่างซื่อสตัย ์สจุรติ เป็นตน้แบบของการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และถอืเป็นวฒันธรรมองคก์ร มรีะบบควบคุมภายในทีต่รวจสอบกจิกรรมต่างๆ และประมนิผล

อย่างต่อเนื่อง  

 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารสือ่สารทัว่ทัง้องคก์รใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองค์กรสามารถแจง้ขอ้มลู หรอืเบาะแสเกีย่วกบั

การทุจรติคอรร์ปัชัน่ แก่บรษิทัอย่างปลอดภยั 

 ในปี 2557 ทีผ่่านมา บรษิทัไดส้ ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั พบว่าการปฏบิตังิาน

ของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามเป็นมอือา ชพีและรบัผดิชอบต่อภาระทีไ่ดร้บั

มอบหมาย ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการท างานอย่างซื่อสตัย ์สจุรติ 
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ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร สนิคา้ของบรษิทัจะตอ้งผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมใน

ประเทศและมาตรฐานสากลของทวปี อเมรกิาและยุโรปเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ (ผูบ้รโิภค ) มเีอกสารประกอบ

ชีแ้จงวธิกีารใช ้การตดิตัง้อย่างละเอยีด มกีารรบัประกนั 25 ปี  ตลอดอายุการใชง้าน พรอ้มทัง้มชี่องทางตดิต่อบรษิทัได้

ตลอดเวลา 

สิทธิของลูกค้าท่ีบริษทัจะต้องเคารพ มีดงัน้ี 

1 สทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 

2 สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างเป็นอสิระ 

3 สทิธทิีจ่ะรอ้งเรยีนเพื่อความเป็นธรรม 

4 สทิธทิีจ่ะไดร้บัการชดเชยกรณีสนิคา้เสยีหายและไม่เป็นไปตาม Warranty 

 บรษิทั ไดด้ าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR-in-Process) มาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการท างาน 

ก่อใหเ้กดินวตักรรมใหม่ของสนิคา้และบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ประหยดัการใชพ้ลงังานฟอสซลิ ลด

ภาวะโลกรอ้น ช่วยประหยดัการใชก้ระดาษ การขนสง่ เป็นการคนืก าไรสูส่งัคม ชุมชน และประเทศชาตอิย่างยัง่ยนื 

การเผยแพรน่วตักรรมของบริษทัต่อสงัคมส่ิงแวดล้อมและผูมี้ส่วนได้เสีย 

 บรษิทัมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง แผ่นเซลลแ์สงอาทติยแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยข์องบรษิทั มี

การปรบัปรุงคุณภาพ ประสทิธภิาพอยู่เสมอ ในปี 2557 บรษิทัไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ในสว่นของกล่อง

รวมสายไฟดา้นหลงัแผง จากเดมิมทีางเดนิไฟฟ้าผ่านกล่องรวมสายไฟเพยีงจุดเดยีว ซึง่อาจท าใหเ้กดิการลดัวงจรไดง้่าย 

ดงันัน้จงึพฒันาโดยเพิม่กล่องรวมสายไฟเป็น 2 จุด เพื่อแยกขัว้บวกและลบออกจากกนั เป็นการแกป้ญัหาการลดัวงจรได้

อย่างถาวร  
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง 
 

การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ บรหิารงานโดยมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เพื่อใหส้ามารถรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อื

หุน้ พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  

ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2557 เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2557 คณะกรรมการฯ ไดป้ระเมนิความ

เพยีงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การพจิารณาใชผ้ลตามแบบประเมนิทีส่ านกังาน 

ก.ล.ต. ไดป้รบัปรุง และประกาศใชเ้มื่อเดอืนสงิหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางปฏบิตัดิา้นการควบคุมภายในของ COSO 

ฉบบัปี 2013 ซึง่ครอบคลุมองคป์ระกอบหลกัของระบบควบคุมภายใน 5 ดา้น คอื  

1. การควบคมุภายในองคก์ร  

1.1 องคก์รแสดงถงึความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

1.2 คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝา่ยบรหิาร และท าหน้าทีก่ ากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการ

ด าเนินการดา้นการควบคุมภายใน 

1.3 ฝา่ยบรหิารไดจ้ดัใหม้โีครงสรา้งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผดิชอบที่

เหมาะสมเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารก ากบัดแูล(Oversight)ของคณะกรรมการ 

1.4 องคก์รแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

1.5 องคก์รก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ขององคก์ร 

2. การประเมินความเส่ียง 

2.1 องคก์รก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนเพยีงพอ เพื่อใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.2 องคก์รระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างครอบคลุมทัว่

ทัง้องคก์ร 

2.3 องคก์รไดพ้จิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.4 องคก์รสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 

3.1 องคก์รมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบั

ได ้

3.2 องคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนบัสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค ์

3.3 องคก์ารจดัใหม้กีิ จกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ไดก้ าหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตัิ

เพื่อใหน้โยบายทีก่ าหนดไวน้ัน้สามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้ 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

4.1 องคก์รขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ เพื่อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามที่

ก าหนดไว ้

4.2 องคก์รสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร ซึง่รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีเ่ป็น

ต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีว่างไว ้

4.3 องคก์รไดส้ือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 

5. ระบบการติดตาม 

5.1 องคก์รตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัด าเนิน ไปอย่าง

ครบถว้น เหมาะสม 

5.2 องคก์รประเมนิและสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีร่บัผดิชอบซึง่รวมถงึ

ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 

จากผลการพจิารณาคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอครบทัง้ 5 

ดา้นขา้งตน้ บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในมาโดยตลอดโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัตัง้

ฝา่ยตรวจสอบภายในขึน้ตัง้แต่แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมื่อปีพ .ศ.2547 ปจัจุบนัมคีุณปิยธดิา สะดวีงศ ์เป็นผูจ้ดัการ

ฝา่ยตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทั

สามารถช่วยป้องกนั บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีไดเ้ป็น

อย่างด ีดั งนัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในที่

เหมาะสม และเพยีงพอในการดแูลการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถป้องกนัทรพัยส์นิ จากการทุจรติเสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัท าบญัช ีรายงานทีถู่กตอ้งน่าเชื่อถอื 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระและฝา่ยจดัการ

เพื่อช่วยบรษิทัประเมนิความเสีย่งของกจิกรรมต่างๆ จะไดช้่วยป้องกนัความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรษิทั และผู้

มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะเป็นผูก้ าหนดนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งให้

ฝา่ยจดัการน าไปปฏบิตั ิเพื่อใหฝ้า่ยจดัการวางแผนด าเนินธุรกจิและปฏบิตังิานโดยค านึงถงึปจัจยัเสีย่งอยู่ตลอดเวลา ซึง่จะ

ช่วยใหฝ้า่ยจดัการสามารถด าเนินโครงการทีม่จีุดควบคุมความเสีย่งอยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้กระบวนการบรหิารความ

เสีย่งของบรษิทัมคีวามยดึหยุ่นสงูทัง้น้ีเพื่อใหค้รอบคลุมปจัจยัเสีย่งทุกชนิด ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์รทีอ่าจ

เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาอย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรหิ ารความเสีย่งจะพฒันานโยบายการบรหิารความเสีย่งให้

สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของบรษิทัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ โดยไดอ้นุมตัคิู่มอืการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหฝ้า่ย

จดัการน าไปเป็นแนวทางในการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรษิทัมคีวามเสีย่งทีส่ามารถควบคุมได ้ 
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12. รายการระหว่างกนั 
 
ในระหว่างปี 2557 บรษิทัฯ มรีายการทีเ่กดิขึน้ทีก่บักจิการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่รายการสว่นใหญ่

เกีย่วเน่ืองกบัการเช่าโกดงัเกบ็สนิคา้ขนาดเลก็เพื่อเป็นแหล่งรบัวสัดุสิน้เปลอืงในกรุงเทพฯ โดยรายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขหรอืเกณฑต์ กลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัเหล่านัน้ และเป็นไปตามปกตทิางธุรกจิโดยบรษิทัฯ ได้

เปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนั เช่น ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 แลว้ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการกบับุคลลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ทีเ่กดิขึน้ มเีพยีงรายการเช่าสถานทีค่ลงัสนิคา้เพื่อใชใ้นการขายเขตกรุงเทพฯและ

ปรมิณฑลโดยคลงัสนิคา้ดงักล่าวอยู่ใกลก้บัส านกังานของบรษิทั ราคาค่าเช่าไม่สงูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าเช่าโดยทัว่ไป  

มาตรการ /ขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ มกีารก าหนด เรื่องการอนุมตักิารขออนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัไวอ้ย่างชดัเจนในอ านาจด าเนินการ

ของบรษิทัฯ  ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

นโยบาย / แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ ยงัคงมกีารท ารายการระหว่าง กนักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยู่  หากแต่รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ เป็น

รายการทีบ่รษิทัฯ ตอ้งด าเนินการเพื่อประกอบธุรกจิและเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไปตามปกต ิ โดยไม่มกีารถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับุคลลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยบรษิทัฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจส อบหรอืสอบบญัชหีรอื

ผูเ้ชีย่วชาญอสิระพจิารณาตรวจสอบใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาพรอ้มทัง้เปิดเผยชนิดมลูค่า  และเหตุผลในการ

ท ารายการต่อผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเคร่งครดั 

ในระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มรีายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ โดยมรีายละเอยีดตามประเภทรายการ ดงันี ้
 

รายการระหว่างบรษิทักบับรษิทั แฟ๊ค เรน้ท ์จ ากดั 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะ

รายการ 

ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการและนโยบายการก าหนดราคา ปี 2556 ปี 2557 

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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13. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ของงบการเงนิดงัต่อไปนี ้

1) สรปุผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร ของบริษทั 
  
 ส าหรบัปี 2557 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั  (มหาชน) ( “บรษิทั”) มกี าไรสทุธ ิ33.94 ลา้นบาท ลดลง 87.33 ลา้น
บาทคดิเป็น 72.01% จากปี 2556 ทีม่กี าไรสทุธ ิ121.27 ลา้นบาท โดยคดิเป็นก าไรต่อหุน้ 0.07 บาท 
 

1.1 รายได้รวม 
บรษิทั มรีายไดร้วมทัง้สิน้ในปี 2557 และปี 2556 จ านวน 947.42 ลา้นบาทและ 1,386.25 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 438.83 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 31.66 ทัง้นี้รายไดร้วม
แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายโดยแบ่งรายไดจ้ากการขายตามสว่นงาน และรายไดอ้ื่น ดงันี ้
 

 
รายไดร้วม 

 
 
 

ปี 2557 

 

ปี 2556 

 

เพิม่(ลด) 

 
ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

รายได้จากการขาย 921.84 97.30 1,352.19 97.54 (430.35) (31.83) 

-รายไดจ้ากการขาย
พรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้า 
889.58 93.89 1,347.18 97.18 (457.61) (33.97) 

-รายไดจ้ากการขาย 32.26 3.41 5.01 0.36 27.26 554.78 

รายได้อ่ืนๆ 25.58 2.70 34.06 2.46 (8.48) (24.91) 

รายได้รวม 947.42 100.00 1,386.25 100.00 (438.83) (31.66) 

  
  
รายได้จากการขาย 
 บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายในปี 2557 จ านวน 921.84 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 430.35 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 31.83%  
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 รายได้อ่ืน 
 
 บรษิทั มรีายไดอ้ื่นในปี 2557 รวมทัง้สิน้ 25.58 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2556 จ านวน8.48 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น
การลดลงเป็น 24.91% สว่นใหญ่มสีาเหตุจากในปี 2556 บรษิทัฯมกีารบนัทกึสว่นเกนิเงนิชดเชยจากบรษิทัประกนัภยั 
จ านวน 10.47 ลา้นบาท 
 

1.2 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

 
งบการเงนิ 

 
 
 

ปี 2557 

 

ปี 2556 

 

เพิม่(ลด) 

 
ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

รายไดจ้ากการขาย 921.84 100.00 1,352.19 100.00 (430.35) (31.83) 

ตน้ทุนขาย 784.22 85.07 1,114.07 82.39 (329.85) (29.61) 

รวมค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร 

109.54 11.88 117.60 8.70 (8.06) (6.85) 

 - ค่าใชจ้่ายในการขาย 10.00 1.08 8.62 0.64 1.38 16.01 

 -ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 99.54 10.80 108.98 8.06 (9.44) (8.66) 

 
 ต้นทุนขาย 
  
 บรษิทั มตีน้ทุนขายจ านวน 784.22 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 329.85 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นลดลง 
29.61% โดยลดลงตามรายไดจ้ากการขายทีล่ดลง  
 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
 บรษิทั มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2557 จ านวน 109.54 ลา้นบาทลดลงจากปี 2556 จ านวน 8.06 ลา้น
บาทหรอืลดลงรอ้ยละ 6.85  
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 ก าไร 
 

งบการเงนิ 
 
 
 

ปี 2557 

 

ปี 2556 

 

เพิม่(ลด) 

 
ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

รายไดจ้ากการขาย 921.84 100.00 1,352.19 100.00 (430.35) (31.83) 

ตน้ทุนขาย 784.22 85.07 1,114.07 82.39 (329.85) (29.61) 

ก าไรขัน้ตน้ 137.62 14.93 238.12 17.61 (100.50) (42.21) 

 รวมค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร 

109.54 11.88 117.60 8.70 (8.06) (6.85) 

 ก าไรจากการด าเนินงาน 53.65 5.82 154.58 11.65 (100.93) (65.29) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 10.19 1.10 3.03 0.22 7.16 236.31 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 9.52 1.03 30.28 2.24 (20.76) (68.56) 

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 33.94 3.68 121.27 8.97 (87.33) (72.01) 

 
ก าไรขัน้ต้น 
 
 บรษิทั มกี าไรขัน้ตน้ในปี 2557 เท่ากบั 137.62 ลา้นบาทซึง่ลดลงจ านวน 100.50 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 42.21 
จากปีก่อน โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2557 เท่ากบัรอ้ยละ 14.93 และส าหรบัปี 2556 เท่ากบัรอ้ยละ 17.61 
เน่ืองมาจากตน้ทุนของโครงการทีส่งูขึน้จากค่าแรงงานทีป่รบัเพิม่มากขึน้  
 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
 
 บรษิทั มกี าไรจากการด าเนินงานปี 2557 จ านวน 53.65 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากบั 100.93 ลา้นบาทคดิ
เป็นการลดลงรอ้ยละ 65.29 เน่ืองจากอตัราก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลง สง่ผลใหม้อีตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating profit 
margin) ลดลงจาก 11.65% เป็น 5.82% 
 
ก าไรสุทธิส าหรบัปี 
 
 บรษิทัมกี าไรสทุธสิ าหรบัปี 2557 จ านวน 33.94 ลา้นบาทลดลงจากปี 2556 จ านวน 87.33ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
การลดลงรอ้ยละ 72.01  
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2)  ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

สว่นประกอบของสนิทรพัย ์
 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ ประจ าปี 2557 และ 2556 
 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 48.46 2% 181.75 8% 

เงนิลงทุนชัว่คราว - - 17.17 0% 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น-สทุธ ิ 63.96 3% 232.93 11% 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 24.08 1% 252.72 12% 

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 2.01 0% 2.95 0% 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 503.63 23% 118.90 5% 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 136.14 6% 5.59 0% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 18.43 1% 44.70 2% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 796.71 36% 856.71 39% 

     

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 131.63 6% 111.12 5% 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,257.16 57% 1,203.14 55% 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิ 8.94 0% 9.83 0% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธ ิ 2.67 0% 1.74 0% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 12.72 1% 0.71 0% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,413.08 64% 1,326.54 61% 

รวมสินทรพัย ์  2,209.79  100%  2,183.26  100% 
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คณุภาพของสินทรพัย ์
 
 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมส าหรบัปี 2557 รวมทัง้สิน้ 2,209.79 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 26.53 ลา้นบาท
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.22 ซึง่สว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื  
 
 
3) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 
 
 3.1 สภาพคล่อง 
  
สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 
  

ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ ประจ าปี 2557 และ 2556 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

 
งบกระแสเงินสด 

 
31 ธนัวาคม 2557 

 
31 ธนัวาคม 2556 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (176.68) 371.95 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทุน (267.79) (374.54) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)  กจิกรรมการจดัหา
เงนิ 

311.18 139.39 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)-
สทุธ ิ

(133.29) 136.80 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ตน้ปี 181.75 44.95 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายปี 

48.46 181.75 

 
 
 ในปี 2557 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงานลดลง (176.68) ลา้นบาท จากปี 2556 ทีเ่พิม่ขึน้ 
371.95 ลา้นบาท เน่ืองจากสนิทรพัยด์ าเนินงานเพิม่ขึน้โดยรายการทีเ่พิม่ขึน้ทีส่ าคญัไดแ้ก่สนิคา้คงเหลอื 
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 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน ในปี 2557 ลดลงจ านวน(267.79) ลา้นบาท จากปี 2556 ที่
ลดลงเป็น 374.54 ลา้นบาท เน่ืองจากบริ ษทัไดล้งทุนซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เพื่อขยายก าลงัการผลติของโรงงาน Cell 
Factory และ Module Factory จากขนาด 70 เมกกะวตัต ์เป็น 200 เมกกะวตัต ์ 
 
 กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ เพิม่ขึน้ 311.18 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 ทีเ่พิม่ขึน้ 
139.39 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2557 บรษิทัมเีงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  
 
 ทัง้นี้จากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิ ของบรษิทั มผีลท าใหเ้งนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ประจ าปี 2557 ลดลงสทุธ ิจ านวน (133.29) ลา้นบาท เมื่อรวมกับเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สดตน้งวด 181.75 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด เท่ากบั 48.46 ลา้นบาท 
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 
 ในปี 2557 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 2.16 เท่า เพิม่ขึน้จากปี 2556 ซึง่เท่ากบั 1.31 เท่า เน่ืองจากมี
การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื 
 
ความสามารถของการช าระคืนหน้ีสินระยะสัน้ 
 
 ปี 2557 บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 369.48 ลา้นบาท ในขณะทีม่สีนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 796.71 ลา้น
บาท จงึสรุปไดว้่า บรษิทัมคีวามสามารถในการจ่ายคนืหนี้สนิระยะสัน้ไดท้ัง้หมด 
 
4) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 
 4.1 โครงสรา้งเงนิทุน 
  ปี 2557 บรษิทั มหีนี้สนิ จ านวน 692.39 ลา้นบาท สว่นในปี 2556 บรษิทั มหีนี้สนิจ านวน 675.06 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จ านวน 17.33 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.57 มผีลใหห้นี้สนิต่อทุน (D/E) อยู่ในระดบั 0.46 เท่า ขณะทีปี่
ก่อนอยู่ทีร่ะดบั 0.45 เท่า ซึง่ถอืว่าบรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนทีต่ ่า สามารถสรุปไดว้่า บรษิทั ยงัคงมโีครงสรา้งทาง
การเงนิทีแ่ขง็แกร่ง 
 
 4.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 
  ปี 2557 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,517.40 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2556 มสีว่นของผูถ้อื
หุน้จ านวน 1,508.19 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 9.21 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 0.61 เน่ืองจากบรษิทัมกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 
 
 4.3 หนี้สนิ 
  ปี 2557 บรษิทั มหีนี้สนิ จ านวน 692.39 ลา้นบาท สว่นในปี 2556 บรษิทั มหีนี้สนิจ านวน 675.06 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จ านวน 17.33 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.57 เน่ืองจากบรษิทัมกีารกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
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14. รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและงบการเงิน  

 

 

 

 

 

 

บริษทั  โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 

งบการเงิน 

และ  

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  2557 และ 2556 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่  

31 ธนัวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด ส าหรบัปี

สิน้สดุวนัเดยีวกนั   รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น  ๆ 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถู กตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายใน ทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจาก

การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้หนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน และ

ปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อยา่งมเีหตุผลว่า งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ ั ดต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น

สาระส าคญัหรอืไม ่

 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชี เกีย่วกบัจ านวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูใน

งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัชี   ซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลู

ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการ ประเมนิความเสีย่ง

ดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภาย ในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีค่วร

ของกจิการ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อ

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสม ของนโยบายการบญัชทีี่

ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้ การประเมนิการน าเสนอ 

งบการเงนิโดยรวม 

 

ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 



รายงานประจ าปี2557  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

70 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ)  - 2 -  
 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

และผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 

 

 

 

( นางสาวชวนา   ววิฒัน์พนชาต ิ) 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 

 

 

 

บรษิทั ส านกังานปีตเิสว ีจ ากดั 

8/4 ชัน้ 1, 3  ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2558 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
      

           

        
หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์ หมายเหตุ 
 

ปี 2557 
 

ปี 2556 
สินทรพัยห์มุนเวียน 

      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
6 

 
         48,458,129  

 
       181,750,955  

เงนิลงทุนชัว่คราว 
    

                     -    
 

         17,173,493  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ
 

7 
 

         63,959,144  
 

       232,931,836  

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 
 

8 
 

         24,084,702  
 

       252,720,943  

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 
   

          2,010,951  
 

          2,953,164  

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ
 

9 
 

       503,626,828  
 

       118,898,229  

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
   

       136,140,717  
 

          5,586,240  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 
   

         18,426,775  
 

         44,699,384  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 
   

       796,707,246  
 

       856,714,244  

           สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
      

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 
 

10 
 

       131,632,087  
 

       111,120,328  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ
 

11 
 

    1,257,115,764  
 

    1,203,142,124  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิ
 

12 
 

          8,937,767  
 

          9,830,921  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 13 
 

          2,673,049  
 

          1,737,270  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 
      

 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลหกั ณ ทีจ่่าย 

   
         11,769,535  

 
                     -    

 
เงนิมดัจ า 

     
             954,828  

 
             710,573  

 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 

   
         12,724,363  

 
             710,573  

           รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
   

    1,413,083,030  
 

    1,326,541,216  

           รวมสินทรพัย ์
    

    2,209,790,276  
 

    2,183,255,460  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี  
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

           

        
หน่วย : บาท 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หมายเหตุ 
 

ปี 2557 
 

ปี 2556 
หน้ีสินหมุนเวียน 

       
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

      

 
จากสถาบนัการเงนิ 

 
14 

 
       160,478,675  

 
       170,237,803  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
 

15 
 

       151,768,706  
 

       451,397,219  

สว่นของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 
     

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 16           43,752,000   
                     -    

 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 

 
17 

 
          4,687,698  

 
          4,235,673  

รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 
 

8 
 

          1,484,150  
 

          2,812,202  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที ่
      

 
ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
18 

 
          1,843,330  

 
             132,800  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 
    

                     -    
 

          8,179,061  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
   

          5,463,444  
 

         19,361,629  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
   

       369,478,003  
 

       656,356,387  

           หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 16  
       306,248,000  

 
                     -    

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธ ิ
 

17 
 

          5,319,284  
 

          8,346,770  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ
 

18 
 

         11,346,234  
 

         10,361,562  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
   

       322,913,518  
 

         18,708,332  

           รวมหน้ีสิน 
     

       692,391,521  
 

       675,064,719  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

           

        
หน่วย : บาท 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  (ต่อ) หมายเหตุ 
 

ปี 2557 
 

ปี 2556 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

    
   ทุนเรอืนหุน้ 

        ทุนจดทะเบยีน 
           หุน้สามญั 791,397,723 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

  
       791,397,723  

 
       791,397,723  

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 
          หุน้สามญั 494,624,723 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

  
       494,624,723  

 
       494,624,723  

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 
    

       676,168,704  
 

       676,168,704  

ก าไรสะสม 
        

 
จดัสรรแลว้ 

       

  
ส ารองตามกฎหมาย 

 
19 

 
         54,268,054  

 
         48,243,054  

 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

   
       271,340,902  

 
       265,988,061  

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 
   

         20,996,372  
 

         23,166,199  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 
   

    1,517,398,755  
 

    1,508,190,741  

           รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
   

    2,209,790,276  
 

    2,183,255,460  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

             

          
หน่วย : บาท 

        

หมายเหตุ 

 

ปี 2557 
 

ปี 2556 

รายได ้
           รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าฯ   
  

       889,575,425  
 

    1,347,184,929  

รายไดจ้ากการขาย 
    

  
         32,260,981  

 
          5,003,409  

รายไดอ้ื่น 
   

  
  

         25,578,854  
 

         34,064,167  

รวมรายได ้
   

  
  

       947,415,260  
 

    1,386,252,505  

             ค่าใช้จ่าย 
   

  
     ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าฯ   
  

       757,437,966  
 

    1,111,302,020  

ตน้ทุนขาย 
   

  5 
 

         26,781,809  
 

          2,768,001  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 
 

  
  

          9,999,818  
 

          8,618,276  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 

  
  

         99,542,248  
 

       108,981,320  

รวมค่าใชจ้่าย 
   

  
  

       893,761,841  
 

    1,231,669,617  

             ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้   

  
         53,653,419  

 
       154,582,888  

ตน้ทุนทางการเงนิ 
  

  
  

        (10,192,269) 
 

         (3,030,581) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 
 

  
  

         43,461,150  
 

       151,552,307  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้
 

  13.2 
 

         (9,521,900) 
 

        (30,282,299) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 
 

  
  

         33,939,250  
 

       121,270,008  
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ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน  
 

  
     ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
     

 
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน   

1
8 

 
                     -    

 

         
(1,874,232) 

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 
 

  
  

         
33,939,250  

 

       
119,395,776  

             ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  (บาท : 
หุ้น)    

2
1 

 

 0.07  
 

0.25  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

      
หน่วย : บาท 

      

ทุนเรอืนหุน้ 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 

 
ก าไรสะสม 

 
องคป์ระกอบอื่นของ รวม 

      

ทีอ่อกและ 

   
      

 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

  

      

เรยีกช าระแลว้ 

   
จดัสรรแลว้ 

 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

 
ส่วนเกนิทุนจากการ 

 

    
หมายเหตุ 

 

  

 
  

 
ส ารองตามกฎหมาย 

 
  

 
ตรีาคาสนิทรพัย ์

 
  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556  
  

     449,659,723  
 

     540,927,097  
 

       39,677,192  
 

     178,741,781  
 

       25,336,026  
 

   1,234,341,819  

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชสีนิคา้คงเหลอื 
  

                   -    
 

                   -    
 

                   -    
 

        (1,032,010) 
 

                   -    
 

        (1,032,010) 

เพิม่ทุนระหว่างปี 
    

       44,965,000  
 

     135,241,607  
 

                   -    
 

                   -    
 

                   -    
 

     180,206,607  

ส ารองตามกฏหมาย 
   

                   -    
 

                   -    
 

         8,565,862  
 

        (8,565,862) 
 

                   -    
 

                   -    

เงนิปนัผลจ่าย 
    

                   -    
 

                   -    
 

                   -    
 

      (24,721,451) 
 

                   -    
 

      (24,721,451) 

โอนส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์
  

                   -    
 

                   -    
 

                   -    
 

         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  

ส ารองตามกฎหมาย 
 

19  
 

                   -    
 

                   -    
 

         6,025,000  
 

        (6,025,000) 
 

                   -    
 

                   -    

เงนิปนัผลจ่าย 
  

20  
 

                   -    
 

                   -    
 

                   -    
 

      (24,731,236) 
 

                   -    
 

      (24,731,236) 

โอนส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์
  

                   -    
 

                   -    
 

                   -    
 

         2,169,827  
 

        (2,169,827) 
 

                   -    

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 
   

                   -    
 

                   -    
 

                   -    
 

       33,939,250  
 

                   -    
 

       33,939,250  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
  

     494,624,723  
 

     676,168,704  
 

       54,268,054  
 

     271,340,902  
 

       20,996,372  
 

   1,517,398,755  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี  
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
        

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
      

            

         
หน่วย : บาท 

       
หมายเหตุ 

 
ปี 2557 

 
ปี 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
      ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้

     
       43,461,150  

 
     151,552,307  

รายการปรบักระทบก าไรสุทธ ิ
       

 
เป็นเงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน 

      ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย 
  

11 และ 12 
 

       88,031,504  
 

       21,656,123  

หนี้สงสยัจะสญู 
   

7 
 

           299,631  
 

           315,682  

กลบัรายการหนี้สงสยัจะสญู 
  

7 
 

          (967,840) 
 

        (1,314,266) 

กลบัรายการประมาณค่าเสยีหายจากอุทกภยัเป็นรายได ้
  

                   -    
 

      (15,191,561) 

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ 
  

                   -    
 

        (1,050,477) 

ปรบัปรุงมลูค่าสนิคา้คงเหลอืตน้งวดกบัก าไรสะสม 
   

                   -    
 

        (1,032,010) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
 

18 
 

         2,695,202  
 

         1,972,193  

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 
  

          (498,846) 
 

          (598,128) 

ขาดทุนจากการเลกิใชท้รพัยส์นิ 
    

                 473  
 

           126,587  

ขาดทุน (ก าไร) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
  

         2,140,211  
 

       10,368,941  

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 
     

       10,192,269  
 

         3,030,581  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
      

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 

    
     145,353,754  

 
     169,835,972  

สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้):- 
      

 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

    
     169,610,850  

 
     231,181,872  

 
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 

    
     228,636,241  

 
      (82,775,861) 

 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 

    
           942,214  

 
         5,436,635  

 
ลกูหนี้ชดเชยค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั 

  
                   -    

 
     690,513,748  

 
สนิคา้คงเหลอื 

     
    (384,728,599) 

 
      (14,455,208) 

 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 

    
       26,467,707  

 
       14,106,056  

 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

    
          (244,255) 

 
            (15,138) 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
      งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

       
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

      

         
หน่วย : บาท 

       
หมายเหตุ 

 
ปี 2557 

 
ปี 2556 

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

       

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

    
    (306,897,628) 

 
      (40,435,828) 

 
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 

    
        (1,328,052) 

 
      (14,834,918) 

 
ประมาณการค่าเสยีหายจากเหตุการณ์อุทกภยั 

  
                   -    

 
    (551,964,885) 

 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

    
      (13,898,184) 

 
        (8,814,240) 

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 
   

    (136,085,952) 
 

     397,778,205  

จ่ายดอกเบีย้ 
      

      (10,192,269) 
 

        (3,030,581) 

จ่ายภาษเีงนิได ้
     

      (30,406,276) 
 

      (22,798,075) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 
  

    (176,684,497) 
 

     371,949,549  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
      เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง(เพิม่ขึน้) 

    
       17,173,493  

 
      (17,173,493) 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนัลดลง(เพิม่ขึน้) 
  

      (20,511,759) 
 

       23,542,232  

ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
  

11 
 

    (134,398,630) 
 

    (374,561,986) 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 
   

           499,589  
 

           598,131  

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
    

                   -    
 

        (1,363,561) 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 
   

    (130,554,477) 
 

        (5,586,240) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 
   

    (267,791,784) 
 

    (374,544,917) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
      เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 

  
        (9,759,128) 

 
      (13,431,623) 

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

16 
 

     350,000,000  
 

                   -    

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 
    

        (4,326,181) 
 

        (2,658,991) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 
    

                   -    
 

     180,206,607  

จ่ายเงนิปนัผล 
    

20 
 

      (24,731,236) 
 

      (24,721,451) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 
  

     311,183,455  
 

     139,394,542  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) - สทุธิ 
  

    (133,292,826) 
 

     136,799,174  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 
   

     181,750,955  
 

       44,951,781  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  
   

       48,458,129  
 

     181,750,955  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี  
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
      งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

       ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 

      

            

         
หน่วย : บาท 

       

หมาย
เหตุ 

 
ปี 2557 

 
ปี 2556 

            ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงิน
สด 

      1. เงนิสดจ่ายในระหว่างปีส าหรบัดอกเบีย้จ่ายทีถ่อืเป็นตน้ทุนของ
สนิทรพัย ์ 11 

 

         
4,157,723  

 

                   
-    

2. รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด 
       

 

2.1 ซือ้สนิทรพัยเ์ป็นเงนิ
เชื่อ 

  
11 

 

         
4,963,856  

 

     
117,269,470  

 

2.2 ซือ้สนิทรพัยโ์ดยท าสญัญาเช่า
ซือ้ 

 
11 

 

         
1,750,721  

 

         
5,814,519  

 
2.3 โอนสนิทรพัยถ์าวรเป็นสนิคา้ 

   

                   
-    

 

           
125,280  

 
2.4 โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

  

                   
-    

 

     
124,726,523  

3. จ านวนทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชข้องสนิเชื่อทีอ่าจจะน ามาใชเ้พื่อ 
     

 

กจิกรรมด าเนินงานใน
อนาคต 

    

     
446,220,825  

 

     
400,237,803  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดัในประเทศไทย เมื่อวนัที ่ 12 พฤศจกิายน 2529 และบรษิทัฯ  ไดจ้ดแปร
สภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  กบักระทรวงพาณิชย ์  เมื่อ
วนัที ่ 24 กนัยายน 2547 โดยมสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที ่อาคารพี .บ.ีทาวเวอร ์ ชัน้ที ่ 16  เลขที ่ 1000/65,66,67  
ซอยสขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวั ฒนา กรุงเทพมหานคร  และมสีาขา 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขที ่
88/8 หมู่ที ่10 ต าบลหนองน ้าแดง  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสมีา   บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่าย
ขายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมถงึรบัจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

งบการเงนิน้ี  จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวก
ของผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิน้ี  ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย  ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ี 
พ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 รวมถงึการ  
ตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ และตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงนิน้ี น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง "การน าเสนอ
งบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง "ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมี
ในงบการเงนิ พ.ศ. 2554”   ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 

งบการเงนิน้ี  แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท  ซึง่เป็นสกุลทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็น
อย่างอื่น 
 

3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ในระหว่างปี 

ในระหว่างปีปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกรอบแนวคดิ มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางบญัช ีทีป่รบัปรุง
ใหม่และออกใหม่ โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ดงันี ้
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กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่72 (ปรบัปรุง 2555) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 

ต่างประเทศ 
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) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2555) สว่นงานด าเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที ่27 การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1 การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอน การบรูณะ และ

หนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4 การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่
ฉบบัที ่5 สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน  การบรูณะ และการ

ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 เรื่อง  

การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
 
ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่17 การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
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ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

แนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัการบนัทกึบญัชหีุน้ปนัผล 

กรอบแนวคดิ มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางบญัช ีทีป่รบัปรุงใหม่และออกใหม่ดงักล่าวไม่มผีลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิส าหรบัปีปจัจุบนัทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้

สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการ
บญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีป่รบัปรุงใหม่และออกใหม่ ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจา
นุเบกษาแลว้ และใหถ้อืปฏิ บตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 
บรษิทัฯ ยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ดงัต่อไปนี ้

3.2.1. ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2557) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2557) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่70 (ปรบัปรุง 2557) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่80 (ปรบัปรุง 2557) นโยบายการบญัช ี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีและ 

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2557) สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2557) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2557) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2557) สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2557) รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2557) การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลู

เกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 

ต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2557) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2557) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2557) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
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ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2557) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2557) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2557) งบการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2557) ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2557) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2557) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่30 (ปรบัปรุง 2557) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่50 (ปรบัปรุง 2557) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่60 (ปรบัปรุง 2557) การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่80 (ปรบัปรุง 2557) สว่นงานด าเนินงาน 
ฉบบัที ่10 งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 การร่วมการงาน 
ฉบบัที ่12 การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2557) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่าง 

เฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2557) สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2557) ภาษเีงนิได ้-  การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืผู้

ถอืหุน้ 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2557) การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2557) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2557) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2557) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และ 

หนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2557) การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่
ฉบบัที ่50 (ปรบัปรุง 2557) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน  การบรูณะ และการ

ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่70 (ปรบัปรุง 2557) การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 

(ปรบัปรุง  2557) เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ี
เงนิเฟ้อรุนแรง 

 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2557) งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2557) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
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ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2557) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่14 ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้

ต ่าและปฏสิมัพนัธข์องรายการเหล่านี้ ส าหรบัมาตรฐานการ บญัชี
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2557) สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2557) การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2557) การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที ่20 ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 

3.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2557) สญัญาประกนั 

3.2.3 มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และการตคีวามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีป่รบัปรุงใหม่และออกใหม่ขา้งตน้  ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่า
เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใน
ครัง้นี้   สว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์    การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน   ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีน่ า
มาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ อย่างไรกต็าม  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงนี้ มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การเพิม่เตมิขอ้ก าหนดใหก้จิการจดัก ลุ่ม
รายการทีแ่สดงอยู่ใน “ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น” โดยใชเ้กณฑว์่ารายการนัน้สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป
ไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงัไดห้รอืไม่ มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้จะมผีลต่อการแสดงรายการก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงนี้ มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัไดแ้ก่ การปรบัปรุงค าอธบิายเกีย่วกบัรายการ
ชิน้สว่น อะไหล่ อุปกรณ์ทีส่ ารองไวใ้ช ้และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการซ่อมบ ารุง ซึง่ตอ้งรบัรูต้ามมาตรฐานฉบบันี้เมื่อ
รายการดงักลา่วเป็นไปตามค านิยามของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ หากไม่เช่าเงื่อนไขดงักล่าว จะจดัประเภทเป็น
สนิคา้คงเหลอื มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิ  เน่ืองจากบรษิทัฯ รบัรูร้ายการในสนิคา้
คงเหลอืแลว้ 
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มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงนี้ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัไดแ้ก่ (ก) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั เปลีย่นชื่อเป็น “การวดัมลูค่าใหม”่ และตอ้งรบัรูใ้น “ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็” ทนัท ี
ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จะไม่สามารถรบัรูต้ามวธิขีอบเขตหรอืรบัรู้
ในก าไรหรอืขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะรบัรูใ้นรายการก าไรขาดทุนทนัทใีนงวดทีม่กีารเปลีย่นแปลง
โครงการผลประโยชน์ โดยไม่สามารถรบัรูต้ลอดระยะเวลาการใหบ้รกิารในอนาคตได ้มาตรฐานฉบบัปรบัปรุง
ดงักล่าวจะมผีลต่อรายการตน้ทุนบรกิารในอดตีทีย่งัไม่ไดร้บัรูข้องบรษิทัฯ 

ปจัจุบนับรษิทัฯ รบัรูร้ายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนก าไรหรอื
ขาดทุนในงวดทีเ่กดิรายการ ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ประเมนิว่าเมื่อน ามาตรฐานฉบบัปรบัปรุงน้ีมาใชใ้นปี 2558 
และเปลีย่นมารบัรูร้ายการก าไรขาดทุนดงักล่าวทนัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะไม่มผีลกระทบต่อหนี้สนิส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและก าไรสะสมยกมาในงบการเงนิ และก าไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงนี้ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงาน
ด าเนินงาน โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตวัวดัมลูค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิรวมส าหรบัเฉพาะสว่นงานทีร่ายงาน หากโดย
ปกตมิกีารน าเสนอขอ้มลูจ านวนเงนิดงักล่าวต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการปฏบิตักิาร และถา้มกีารเปลีย่นแปลง
ทีม่สีาระส าคญัจากจ านวนเงนิ ทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิประจ าปีล่าสดุส าหรบัสว่นงานทีร่ายงานนัน้ มาตรฐาน
ฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวจะมผีลต่อการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักบัสว่นงานด าเนินงานส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาลของบรษิทัฯ ผูบ้รหิารอยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบจากการปฏบิตัติามมาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่นี ้ ไดม้กีารก าหนดวธิกีารวดัมลูค่ายุตธิรรมใหอ้ยู่ในกรอบแนวคดิเดยีว 
กนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการวดัมลูค่ายุตธิรรม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ดงักล่าวจะมผีลต่อการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัมลูค่ายุตธิรรมของบรษิทัฯ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่14 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่นี้ ใหใ้ชก้บัผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการ
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่าภายใตก้ารตคีวามนี้
หมายถงึขอ้ก าหนดใดๆ ทีก่ าหนดใหก้จิการตอ้งสมทบเงนิทุนส าหรบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภท
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน การตคีวามนี้อธบิายถงึผลกระทบที่
อาจจะเกดิขึน้กบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิโครงการจากขอ้ก าหนดหรอืขอ้ตกลงทีเ่กีย่วกบัเงนิทุนขัน้ต ่า ผูบ้รหิารอยู่ใน
ระหว่างการประเมนิผลกระทบจากการปฏบิตัติามการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมน่ี ้

 
4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนิ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบงบการเงนิ
ยกเวน้ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน    
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4.1 การรบัรูร้ายได ้

บรษิทัฯ  รบัรูร้ายไดเ้มื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชจีะเขา้สู่
กจิการและสามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

4.1.1 รายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาว 

รายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ และการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาวจะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิอีตัราสว่น
ของงานทีท่ าเสรจ็  ซึง่ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบตน้ทุนงานก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้แลว้จนถึ งวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงาน
ก่อสรา้งทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา   รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ตามขัน้ความส าเรจ็ของงานแต่ยงัไม่ถงึ
ก าหนดเรยีกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น    "รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ "   ภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีน  ส าหรบั
รายไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัรูต้ามขัน้ความส าเรจ็ของงานแต่ไดเ้รยีกช าระเงนิตามสญัญา แสดงไวเ้ป็น   "รายไดค้่าก่อสรา้ง
รบัล่วงหน้า"  ภายใตห้นี้สนิหมุนเวยีน 

4.1.2 รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะสัน้ 

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อตดิตัง้แลว้เสรจ็ ลกูคา้รบัมอบงาน และบรษิทัฯ ไดอ้อกใบแจง้
หนี้ใหก้บัลกูคา้แลว้ 

4.1.3 รายไดจ้ากการขาย รบัรูเ้มื่อสง่มอบ  โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสนิคา้ใหแ้กผู่ซ้ือ้แลว้ 

4.1.4     รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อใหบ้รกิารเสรจ็สิน้แลว้ 

4.1.5     รายไดอ้ื่น รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  หมายถงึ  เงนิสด  เงนิฝากธนาคาร  และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 
ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีม่กี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มภีาระผกูพนั
ใดๆ รวมถงึตัว๋เงนิประเภทเผื่อเรยีกและตัว๋เ งนิทีม่วีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่า และไม่มขีอ้จ ากดัใน
การเบกิใช ้

เงนิฝากประจ าเกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.3 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลกูหนี้การคา้ แสดงตามจ านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  

บรษิทัฯ ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี้
ไม่ได ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ี  การวเิคราะหอ์ายุหน้ี  และสถานะทางการเงนิปจัจุบนั
ของลกูหนี ้ณ วนัท ารายงาน 
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4.4 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดต ่ากว่า และสทุธดิว้ยจ านวนค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากสนิคา้เสือ่มสภาพ ราคาทุนค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนทีซ่ือ้ ตน้ทุนในการดดัแปลง และตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพ
ปจัจุบนั  ในกรณีของสนิคา้ส าเรจ็รปู และสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลิ ตเสรจ็  ตน้ทุนสนิคา้ รวมการปนัสว่นของค่าแรง
ทางตรงและค่าโสหุย้การผลติอย่างเหมาะสม โดยค านึงถงึระดบัก าลงัการผลติปกต ิ

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ   

4.5 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ทีด่นิ บนัทกึเริม่แรกดว้ยราคาทุน  สว่นอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ เลอืกทีจ่ะแสดงมลูค่าทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ  อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร  
และเครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงานดว้ยราคาทีต่ใีหม่ ราคาทีต่ใีหม่ หมายถงึ มลูค่ ายุตธิรรมซึง่ก าหนดจากเกณฑ์
การใชง้านของสนิทรพัยท์ีม่อียู่จรงิ ณ วนัทีม่กีารตรีาคาใหม่หกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสมทีค่ านวณจากมลูค่า
ยุตธิรรมในภายหลงัจากนัน้ และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

การตรีาคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ชีย่วชาญในการประเมนิราคาทีม่คีวามเป็นอสิระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีไ่ดร้บัการประเมนิไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัจากมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีร่ายงาน 

มลูค่าของสนิทรพัยส์ว่นทีต่เีพิม่ขึน้ จะบนัทกึไปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และแสดงเป็น  "สว่นเกนิทุนจากการ 
ตรีาคาสนิทรพัย"์ ในองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ ยกเวน้กรณีทีเ่คยประเมนิมลูค่าของสนิทรพัยล์ดลงและ
รบัรูข้าดทุนในก าไรหรอืขาดทุนของสนิทรพัยช์ิน้เดยีวกนันัน้แลว้  ในกรณีทีม่ลูค่าของสนิทรพัยล์ดลงจากการตี
ราคาใหม่จะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน ส าหรบัมลูค่าทีล่ดลงเฉพาะจ านวนทีล่ดล งมากกว่าสว่นเกนิทุนจากการตี
ราคาสนิทรพัยท์ีเ่คยบนัทกึไวค้รัง้ก่อนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของสนิทรพัยช์ิน้เดยีวกนันัน้ สว่นเกนิทุนจาก
การตรีาคาทรพัยส์นิจะถูกตดับญัชเีท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยท์ีต่รีาคาใหม่กบัค่าเสือ่มราคา
ของสนิทรพัยใ์นราคาทนุเดมิ และโอนโดยตรงไปก าไรสะสม ในกรณีทีม่กีารจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่คยตรีาคาใหม่     
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่รวมในการค านวณก าไร
หรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อ าคาร  และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึ 
แต่ละสว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็น
รายจ่ายฝา่ยทุน  สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

บรษิทัฯ ตดัรายการทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ รายการผลก าไรหรอืขาดทุ นจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์ (ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้)    
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี
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บรษิทัฯ ค านวณค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภทหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลื อของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรง
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี.้- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ   5, 10 และ 20 ปี 
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร   5 - 25 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน   5 - 20 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ  และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

4.6 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานาน ในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย  ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มที่
จะใชไ้ดต้ามประสงค ์ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นค่ าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ย
ดอกเบีย้และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของบรษิทัฯ 

4.7 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน และค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่่ายเริม่แรกสทุธจิากค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดั ตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการด้ อยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัย์
นัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ค านวณตามอายุการใหป้ระโยชน์ ดงันี.้- 

ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์   5 ปี 
ใบรบัรองคุณภาพ   25 ปี 

4.8 ผลประโยชน์พนกังาน 

4.8.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม และกองทุนส ารองเลีย้งชพี วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสด และบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อ
พนกังานท างานให ้
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4.8.2 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่
ขึน้อยู่กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ โดยคดิจากมลูค่าปจัจุบนัของ
ภาระผกูพนั ณ วนัทีร่ายงาน แ ละตน้ทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกค านวณขึน้ทุกปีโดย  
ผูช้ านาญทางสถติอิสิระ  โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method)   มลูค่า
ปจัจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคต โดย
ใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนด
ช าระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุง
จากประสบการณ์  และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูกบนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ 

4.9 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมื่อบรษิทัฯ มภีาระหนี้สนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ใน
ปจัจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะสญูเสยี
ทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิได้
อย่างน่าเชื่อถอื 

4.10 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน 
โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น  ณ  วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจาก
การแปลงค่าไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

4.11 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิได้
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน  ยกเวน้สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้  
ในกรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้ง
แน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินงานและเกดิรายไดท้างภาษี   
ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ โดยค านึงถงึสถานการณ์ทีส่ามารถน า
กฎหมายภาษอีากรไปปฏบิตัซิึง่ขึน้อยู่กบัการตคีวามและจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษอีากร  หากคาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ของรฐั 
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ  เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิและราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ  อย่างไรกต็าม  บรษิทัฯ  จะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่
เกดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย ์ หรื อรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ 
วนัทีเ่กดิรายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชแีละก าไร (ขาดทุน) ทางภาษ ี ภาษเีงนิไดร้อการ
ตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษ ี (และกฎหมายภาษอีากร)  ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่  หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีล
บงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน  และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าว  จะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อ
ตดับญัช ี  ทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอที ่
จะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ บรษิทัฯ ไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่าง
ชัว่คราว เวน้แต่บรษิทัฯ สามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี จะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ  มี
สทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและ
ทัง้สนิทรพัย ์ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิ
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั  ซึง่
ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษ ี เงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและท า
การปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะไม่มกี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อ
การน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการ
ทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

4.12 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 

4.13 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ  หรอืถูกควบคุม  
โดยบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ  รวมถงึบรษิทัที่
ด าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั  

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบรษิทัร่วมและบุคคลซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญั
กบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ที่ มอี านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
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4.14 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ จะท าการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ดอ้ยค่าลง
หรอืไม่   หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า   หรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี   บรษิทัฯ  
จะท าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึ  มลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
หกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมา ณการกระแส
เงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปจัจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะท้ อนมลู
ค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัย์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรอืขาดทุน  

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ  จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาด ทุนจากการดอ้ยค่า
ของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ  ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว  
บรษิทัฯตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้ และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดก่อน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะถูกกลบัรายการเพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.15 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่าการเงนิ - ดา้นผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ ไดโ้อนไปใหผู้เ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ
บรษิทัฯ   จะบนัทกึลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิดว้ยจ านวนเงนิลงทุนสทุธ ิ   รายไดท้างการเงนิ
และรายไดค้่าบรกิารจะรบัรูด้ว้ยอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานค่าเช่า
ทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

4.16 การน าเสนอสว่นงานด าเนินงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร   โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจาก  
ความเสีย่งและผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑ์
หรอืใหบ้รกิารในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง  ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจาก
ความเสีย่งและผลตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

ผลการด าเนินงานของสว่นงานทีร่ายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ (ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงาน) จะแสดง
ถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากสว่นงานด าเนิ นงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปนัส่ วนอย่างสมเหตุสมผล 
รายการทีไ่ม่สามารถปนัสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นรายการสนิทรพัยเ์งนิลงทุน ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์
ภาษเีงนิได ้
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4.17 เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้
การคา้และลกูหนี้อื่น หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัชี เงนิกูย้มื
ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นและหนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ นโยบายกา ร
บญัชเีฉพาะส าหรบัรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.18 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจการประมาณ
การและขอ้สมมตฐิานหลายประการ  ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปจัจยัต่างๆ
ทีผู่บ้รหิารมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิต่อมูลค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ช้
ในการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรบัประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีี่
ประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน และในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ  

การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก ่

4.18.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่า
บรษิทัฯ   ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่     โดยใชดุ้ลย
พนิิจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปจัจุบนั 

4.18.2 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้ เกดิจากการปรบัมลูค่าของลกูหนี้จากความ เสีย่งดา้นสนิเชื่อทีอ่าจเกดิขึน้ ฝา่ย
บรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้แต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะห์
สถานะของลกูหนี้รายตวั ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี  การวเิคราะหอ์ายุลกูหนี้  และการเปลีย่นแปลงของ
สภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจ านวน
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ดงันัน้การปรบัปรุงค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต  

4.18.3 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าขอ งสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูค่าทีค่าดว่าอาจเกดิความ
เสยีหาย  เนื่องจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื   ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณ
ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากก ารวเิคราะหอ์ายุ
ของสนิคา้คงเหลอื 

4.18.4  อาคาร และอุปกรณ์ และ ค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่า
คงเหลอืของสนิทรพัยเ์มือ่เลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่า
คงเหลอืของสนิทรพัยห์ากมกีารเปลีย่นแปลง 

มลูค่ายุตธิรรมจากการตรีาคาใหม่ไดป้ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด ทัง้นี้  
ฝา่ยบรหิารไดม้กีารพจิารณาขอ้สมมตแิละประมาณการเพื่อใหผู้ป้ระเมนิราคาอสิระใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
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4.18.5 การประมาณการตน้ทุนโครงการ 

บรษิทัฯ ประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งของแต่ละโครงการ  โดยวศิวกรของบรษิทัฯ ค านวณจากการประมาณ
การวสัดุ ค่าแรงและค่าโสหุย้ ทีต่อ้งใชใ้นการใหบ้รกิารก่อสรา้งจนเสรจ็ ประกอบกบัการพจิารณาถงึแนวโน้มของ
การเปลีย่นแปลงราคาวสัดุก่อสรา้ง  บรษิทัฯ จะท าการทบทวนประมาณการตน้ ทุนอย่างสม ่าเสมอ  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกรณีทีต่น้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอย่างเป็นสาระส าคญั  

4.18.6 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝา่ยบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลา  และบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหาก
คาดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้  ในการน้ี ฝา่ยบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

4.18.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกี าไร ทางภาษี
ในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการน้ีฝา่ยบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า
บรษิทัฯ ควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โด ยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทาง
ภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

4.18.8 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ ประมาณ
การถงึความน่าจะเป็นทีพ่นกังานจะท างานจนครบเกษยีณอายุ โดยค านึงถงึขอ้มลูในอดตีซึง่จะทบทวนทุกปี 
สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณจะค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังาน  ซึง่จะ
ถูกค านวณขึน้ทุกปี 

4.18.9 สญัญาเช่า  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ  ฝา่ยบรหิารตอ้ง ใช้
ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไข  และรายละเอยีดของสญัญา   เพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯ   ไดโ้อนหรอืรบัความเสีย่ง
และผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม ่
 

5. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  สนิทรพัย ์หนี้สนิ  รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายสว่นหนึ่งของ
บรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บุคคลและบรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนั
โดยการมกีรรมการร่วมกนัมรีายละเอยีดดงันี.้- 

   
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ด าเนินกจิการ สดัสว่นการ
ถอืหุน้    ประเภทธุรกจิ ในประเทศ 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทั  แฟ๊ค เรน้ท ์ จ ากดั กรรมการเป็นคู่สมรส

กบักรรมการของบรษิทั 
ใหเ้ช่าโกดงัสนิคา้และ

อาคารโรงงาน 
ไทย - 
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รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่าง มรีายละเอยีดดงันี้.- 

     หน่วย : บาท 
     ปี 2557 ปี 2556 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
ค่าเช่าโกดงัเกบ็สนิคา้    556,920 556,920 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชุม  เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร โดยสรุปไดด้งันี้.- 

     หน่วย : บาท 
     ปี 2557 ปี 2556 
ผลประโยชน์ระยะสัน้   34,373,420 34,646,949 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน   1,372,604 813,496 

รวม    35,746,024 35,460,445 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 
เงนิสดในมอื 110,125 362,185 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 3,305,986 4,051,239 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 19,881,474 1,181,429 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจ า 2 - 3 เดอืน 25,160,544 176,156,102 
รวม  48,458,129 181,750,955 

เงนิฝากธนาคารประเภทประจ าดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 1.125 - 2.10 ต่อปี 
 

7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 
ลกูหนี้การคา้   
ลกูหนี้การคา้ - ในประเทศ 65,593,627 237,635,125 
ลกูหนี้การคา้ - ต่างประเทศ 5,841,212 6,268,156 
เชค็รบัล่วงหน้า - 499,619 
รวมลกูหนี้การคา้ 71,434,839 244,402,900 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (20,690,644) (21,358,853) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 50,744,195 223,044,047 

 

 
หน่วย : บาท 

 
ปี 2557 ปี 2556 
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ลกูหนี้อื่น   
เงนิทดรองจ่าย 1,961,259 1,362,981 
ดอกเบีย้คา้งรบั 144,219 1,561,098 
รายไดค้า้งรบั 368,067 368,067 
เงนิจ่ายล่วงหน้า 7,536,726 5,749,115 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 3,204,678 846,528 
รวมลกูหนี้อื่น 13,214,949 9,887,789 
 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 63,959,144 232,931,836 

ลกูหนี้การคา้  แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี.้- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 
ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 13,361,683 215,389,384 
ลกูหนี้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระ   
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 3,934,893 2,340,364 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 26,978,493 4,950,590 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 6,712,950 197,079 
มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 20,446,820 21,525,483 
รวม  71,434,839 244,402,900 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (20,690,644) (21,358,853) 

สทุธ ิ  50,744,195 223,044,047 

รายการเปลีย่นแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มดีงันี.้- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 21,358,853 22,357,437 
บวก เพิม่ระหว่างปี 299,631 315,682 
หกั โอนกลบัรายการ (967,840) (1,314,266) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 20,690,644 21,358,853 
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8. รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระและรายได้ค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า  ประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 

มลูค่าตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาว 135,185,650 1,278,569,998 

เงนิประกนัผลงานตามสญัญา 710,951 1,653,164 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ   
การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ 60,902,459 534,635,765 
หกั มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ (36,817,757) (281,914,822) 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 24,084,702 252,720,943 

รายได้ค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า   
มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ 6,998,475 18,885,222 
หกั การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ (5,514,325) (16,073,020) 

รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 1,484,150 2,812,202 
 

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 317,355,440 45,832,700 
วตัถุดบิ 150,623,307 46,157,424 
อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง 25,739,958 4,109,888 
สนิคา้ระหว่างทาง 9,913,982 22,804,076 
รวม 503,632,687 118,904,088 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ (5,859) (5,859) 

สทุธ ิ  503,626,828 118,898,229 
 

10. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั  ประกอบดว้ย.- 

   อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) หน่วย : บาท 
ประเภทเงนิฝาก เพื่อค ้าประกนั ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

เงนิฝากประจ าประเภท 3 - 36 เดอืน วงเงนิสนิเชื่อ 1.05 - 2.75 1.45 - 2.75 131,409,900 110,896,696 
เงนิฝากออมทรพัย์ การใชไ้ฟฟ้า 0.75 0.75 222,187 223,632 

รวม     131,632,087 111,120,328 
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11. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

 ทีด่นิ และ อาคาร และ เครือ่งจกัร และ เครือ่งตกแต่งตดิตัง้ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์  ก่อสรา้ง และตดิตัง้  
    ส านกังาน    

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 
ซื้อเพิม่ระหว่างปี - 426,000 7,827,524 4,088,988 8,644,136 476,659,328 497,645,976 
จ าหน่ายระหว่างปี - - - - (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 1,018,994,634 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 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 1,921,241 2,903,654 4,756,623 4,849,727 3,637,642 - 18,068,887 
จ าหน่ายระหว่างปี - - - - (2,885,539) - (2,885,539) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 16,165,971 21,149,180 55,187,927 21,063,180 19,687,094 - 133,253,352 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์        
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)ระหว่างปี - 482,164 2,230,119 - - - 2,712,283 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 - 1,928,656 8,920,476 - - - 10,849,132 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า         
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 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 23,972,338 32,952,967 27,914,838 9,344,227 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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 หน่วย : บาท 
 ทีด่นิ และ อาคาร และ เครือ่งจกัร และ เครือ่งตกแต่งตดิตัง้ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์  ก่อสรา้ง และตดิตัง้  
    ส านกังาน    

ราคาทุน        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 48,741,254 182,661,566 1,018,994,634 29,870,052 37,189,637 1,565,328 1,319,022,471 
ซื้อเพิม่ระหว่างปี - 8,402,050 31,703,465 1,583,519 860,000 98,564,173 141,113,207 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (2,493,500) (18,602,329) (2,760,304) - (23,856,133) 
รบัเขา้(โอนออก) - 276,880 21,062,149 - - (21,339,029) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 48,741,254 191,340,496 1,069,266,748 12,851,242 35,289,333 78,790,472 1,436,279,545 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 16,165,971 21,149,180 55,187,927 21,063,180 19,687,094 - 133,253,352 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 1,921,243 8,169,249 66,153,512 3,384,130 4,797,933 - 84,426,067 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (2,493,417) (18,601,930) (2,759,570) - (23,854,917) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 18,087,214 29,318,429 118,848,022 5,845,380 21,725,457 - 193,824,502 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 - 8,005,440 31,801,442 - - - 39,806,882 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 - 8,005,440 31,801,442 - - - 39,806,882 
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 - 1,928,656 8,920,476 - - - 10,849,132 
เพิม่(ลด)ระหว่างปี - 482,164 2,230,120 - - - 2,712,284 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 - 2,410, 820 11,150,596 - - - 13,561,416 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 22,051,097 166,528,611 986,687,673 8,806,872 17,502,543 1,565,328 1,203,142,124 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 20,129,854 166,556,128 971,069,572 7,005,862 13,563,876 78,790,472 1,257,115,764 
ค่าเส่ือมราคา ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย.-      ปี 2557 ปี 2556 
ตน้ทุนการผลติ และตน้ทุนขาย      80,111,495 1,263,713 
ค่าใชจ้่ายบรหิาร      7,026,856 19,517,457 
รวม      87,138,351 20,781,170 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  บรษิทัฯ มขีอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบั ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ดงันี.้-  

1) ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งและเครื่องจกัร ซึง่มมีลูค่าตามบญัชจี านวน 723.66 ลา้นบาท (ปี 2556 : 17.24 ลา้น
บาท)  ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบัสนิเชื่อทีท่ ากบัธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 16 

2) บรษิทัฯ  มี ราคาทุนของสนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสือ่มราคาจนหมดมลูค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่  จ านวน 64.50 ลา้น
บาท (ปี 2556 : 74.34 ลา้นบาท)   ในระหว่างปี 2557  บรษิทัฯ ไดต้ดัจ าหน่ายสนิทรพัยด์งักล่าวเนื่องจาก
ช ารุดออกจากบญัชรีาคาทุนจ านวน 20.84 ลา้นบาท  

3) ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึตน้ทุนการกูย้มืจ านวน 4.16 ลา้นบาท ทีเ่กดิจากดอกเบีย้เงนิกูย้มืเพื่อก่อสรา้ง
โรงงานเป็นสว่นหนึ่งตน้ทุนของสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง โดยมอีตัราการตัง้เป็นทุนของสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ย
ละ 5  

 

12. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 
     ซอฟแวร ์ ใบรบัรอง รวม 
     คอมพวิเตอร ์ คุณภาพ  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556  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) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  3,753,880 6,077,041 9,830,921 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  (617,135) (276,019) (893,154) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  3,136,745 5,801,022 8,937,767 

 

13. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 7,922,142 7,528,821 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (5,249,093) (5,791,551) 

สทุธ ิ  2,673,049 1,737,270 
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13.1     รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   

ณ วนัที ่ 
1 ม.ค. 57 

  

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 57 
 

   ก าไรหรอื
ขาดทุน 

 

ก าไรหรอื
ขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหนี้การคา้ 3,111,827 (145,720) - 2,966,107 
สนิคา้คงเหลอื 1,173 - - 1,173 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 2,098,872 539,041 - 2,637,913 

รวม  7,528,821 393,321 - 7,922,142 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ (5,791,551) 542,458 - (5,249,093) 

สทุธ ิ  1,737,270 935,779 - 2,673,049 
 
 

  
หน่วย : บาท 

   
ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 56 
(ปรบัปรุงใหม)่  

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 56 
 

   ก าไรหรอื
ขาดทุน 

 

ก าไรหรอื
ขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหนี้การคา้ 3,143,789 (31,962) - 3,111,827 
สนิคา้คงเหลอื 211,267 (210,094) - 1,173 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 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 ี     
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ (6,334,007) 542,456 - (5,791,551) 

สทุธ ิ  573,874 694,838 468,558 1,737,270 
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 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี  สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
 จ านวนเงนิ รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 
จ านวนเงนิ 

 ก่อนภาษ ี ทางภาษ ี สทุธจิากภาษ ี
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) 

13.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้สรุปไดด้งันี้.- 

 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
     หน่วย : บาท 
     ปี 2557 ปี 2556 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั     
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี   10,457,679 30,977,136 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกและที่
กลบัรายการ   (935,779) (694,837) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้   9,521,900 30,282,299 

13.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2557 ปี 2556 
 อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี
 (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  43,461,150  151,552,308 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 8,692,230 20% 30,310,462 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่าย     
   ทีไ่ม่สามารถน ามาหกัในการค านวณ     
   ก าไรทางภาษ ี  829,670  (28,163) 
ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 22% 9,521,900 20% 30,282,299 
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13.4  อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั  

บรษิทัฯ  ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปีภายหลงัปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็น
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

พระราชกฤษฎกีาตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รษัฎากรฉบบัที ่530 พ.ศ. 2554 ลง
วนัที ่21 ธนัวาคม 2554   ใหล้ดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธเิป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัช ี  
ไดแ้ก่   
ปี 2555  2556 และ 2557  จากอตัรารอ้ยละ 30  เหลอือตัรารอ้ยละ 23 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี2555  ทีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2555 และรอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธสิ าหรบัสองรอบระยะเวลาบญัชถีดัมา (2556 และ 
2557)  ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556  และ 2557  ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด 
ณ วนัทีร่ายงาน 

 
14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  ประกอบดว้ย.- 

  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) หน่วย : บาท 
  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 3.05 - 6.775 7.375 - 7.775 4,809,802 27,662,203 
ทรสัตร์ซีทีและตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 3.00 - 5.75 5.50 - 6.00 155,668,873 142,575,600 

รวม   160,478,675 170,237,803 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละสนิเชื่ออื่นกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งรวมจ านวน   
606.70  ลา้นบาท  ค ้าประกนัโดยจดจ านองทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งอาคารโรงงานพรอ้มเครื่องจกัรของบรษิทัฯ 
บางสว่น  และเงนิฝากประจ า  

 
15. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 
เจา้หนี้การคา้ 

131,811,084 314,889,896 เจา้หนี้การคา้ 
เจา้หนี้อื่น   
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 4,963,855 117,269,470 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 12,662,329 6,514,807 
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 หน่วย : บาท 
 ปี 2557 ปี 2556 
เจา้หนี้อื่น (ต่อ)   
เงนิรบัล่วงหน้าค่าสนิคา้ 121,522 28,064 
เงนิประกนัผลงาน 2,205,716 12,690,782 
อื่นๆ 4,200 4,200 
รวมเจา้หนี้อื่น  19,957,622 136,507,323 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น   151,768,706 451,397,219 

 
16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 
เงนิกูย้มืระยะยาวยกมา - - 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี 350,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 350,000,000 - 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (43,752,000) - 

สทุธ ิ 306,248,000 - 
 

ในระหว่างปี 2557  บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งเพื่อลงทุนในโรงงานผลติแผ่นเซลล์
แสงอาทติย ์โดยมรีายละเอยีดของเงนิกูด้งันี ้

วงเงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้ เงื่อนไขการช าระคนื หน่วย : บาท 
(บาท) รอ้ยละ (ต่อปี) เงนิตน้และดอกเบีย้ ปี 2557 ปี 2556 

350,000,000 BIBOR + 2.91 ปลอดช าระเงนิตน้ตัง้แต่ ก .ค. 
57  ถงึ มิ .ย. 58 หลงัจากนัน้
ช าระ  เงนิตน้ รายงวดเดอืนๆ 
ละ 7 . 29 ลา้นบาทพรอ้ม
ดอกเบีย้และตอ้งช าระหนี้
ทัง้หมดใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 5 ปี
นบัตัง้แต่วนัท าสญัญา 

350,000,000 - 

รวม  350,000,000 - 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ ค ้าประกนัโดยการ จดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ 
และ  จดจ าน าสทิธใินการรบัคนืเงนิฝากธนาคาร จ านวน 1 ลา้นบาท 

ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืดงักล่าว  บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ 
ซึง่รวมถงึการใหบ้รษิทัฯ ด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 2 : 1 
และด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไวใ้น
อตัราสว่นไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า 
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17. หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   ปี 2557 ปี 2556 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 10,638,966 13,570,160 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (631,984) (987,717) 
มลูค่าปจัจุบนัของค่าเช่าซือ้ข ัน้ต ่า 10,006,982 12,582,443 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (4,687,698) (4,235,673) 
สทุธ ิ  5,319,284 8,346,770 

 
18. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

บรษิทัฯ  ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่ 19  เรื่องผลประโยชน์ของพนกังาน  ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที1่ มกราคม 2554  บรษิทัฯ รบัรูภ้าระหนี้ในช่วงเปลีย่นแปลง ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2554  โดยปรบัก าไรสะสม 
ณ  
วนัตน้งวด 

บรษิทัฯ  จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออ กจากงานและบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงานพ.ศ. 2541  ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุ
งาน  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานทีร่บัรูเ้ป็นหนี้สนิ ประกอบดว้ย.- 

         หน่วย : บาท 
         ปี 2557 ปี 2556 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม      10,494,362 6,179,379 
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั      2,465,639 1,694,121 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบัปี    (36,000) 278,072 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  265,563 2,342,790 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม      13,189,564 10,494,362 
หกั  ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานทีเ่กษยีณภายในหนึ่งปี  (1,843,330) (132,800) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ    11,346,234 10,361,562 

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี.้- 

       หน่วย : บาท 
       ปี 2557 ปี 2556 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน   

  
 ตน้ทุนขายและบรกิาร   519,801 - 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย   125,092 - 
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร   677,705 1,158,697 
 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร   1,372,604 813,496 
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รวม   2,695,202 1,972,193 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2557 ปี 2556 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ (สทุธจิากภาษเีงนิได)้ 

 
 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 - 1,874,232 
 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

         ปี 2557 ปี 2556 
* อตัราคดิลด (รอ้ยละ)     4.00 4.71 
 อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ)   7.89 7.38 
 อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (รอ้ยละ)     5.00 4.59 

** อตัรามรณะ       TMO2008 TMO2008 
* อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลระยะยาว   

** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 
2008) 

  

จ านวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรบัปีปจัจุบนัและสามปียอ้นหลงัมดีงัน้ี 

    หน่วย : บาท 
ปี 2557  13,189,564 
ปี 2556  10,494,362 
ปี 2555  6,179,379 
ปี 2554  4,458,800 
 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้
ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงนิปนัผลได ้

ทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่ 28 เมษายน 2557 อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ จั ดสรรส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 6.03 ลา้นบาท 

 

20. เงินปันผลจ่าย 

ทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2557  มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 
0.05 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลทัง้สิน้  24.73  ลา้นบาท ซึง่ไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลทัง้จ านวนในเดอืนพฤษภาคม 2557  
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21. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดยแสดงการค านวณดงันี.้- 
 

     ปี 2557 ปี 2556 

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี (บาท)   33,939,250 121,270,008 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อก ณ วนัตน้ปี (หุน้)   494,624,723 449,659,723 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ระหว่างปี (หุน้)   - 35,972,000 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ทีอ่อกจ าหน่ายระหว่างปี (หุน้)   494,624,723 485,631,723 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  (บาท : หุน้)   0.07 0.25 
 

22. การเสนอข้อมูลตามส่วนงาน 

ขอ้มลูสว่นงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงาน และ
ประเมนิผลการด าเนินงานของสว่นงาน ทัง้นี้ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ คอื 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทัฯ  ด าเนินกจิการในสว่นงานทางธุรกจิเดยีว  คอื  ธุรกจิดา้นผลติและจ าหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละ
อุปกรณ์ทุกประเภททีจ่ะตอ้งน ามาประกอบในการออกแบบการใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทติย ์ และรบัจา้งก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ดงันัน้ฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 

บรษิทัฯ  ด าเนินธุรกจิสว่นใหญ่ในประเทศไทยและมสีว่นงานภูมศิาสตรใ์นต่างประเทศจากการสง่ออก ซึง่มี
ยอดขายรอ้ยละ 0.86 ของรายไดร้วม ฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ มสีว่นงานทางภูมศิาสตรเ์พยีงสว่นงาน
เดยีว ดงันัน้ รายได้ ก าไรและสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัสว่นงานทางธุรกจิและสว่นงาน
ทางภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้
 

23. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 

      หน่วย : บาท 
      ปี 2557 ปี 2556 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า 271,522,740 15,470,186 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป   126,095,953 18,048,665 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร   35,746,024 35,460,445 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 82,625,641 58,384,518 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย   88,031,504 21,656,123 
ตน้ทุนทางการเงนิ   7,451,060 3,030,581 
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24. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ .ศ. 520 โดย
การอนุมตัขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดบางประการ สทิธปิระโยชน์ทีส่ าคญัดงันี้.- 

รายละเอยีด สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั 
1. บตัรสง่เสรมิเลขที ่ 2181(9)/2548 2523(1)/2557 
2. สง่เสรมิในกจิการ ผลติเซลลแ์สงอาทติย ์ ผลติเซลลแ์สงอาทติย ์
3. วนัทีอ่นุมตักิารสง่เสรมิ 23 ธนัวาคม 2548 11 ธนัวาคม 2557 
4. วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เริม่ประกอบ 
  กจิการ 
5. สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั   
5.1  ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที ่ ไดร้บั ไดร้บั 

คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ   
5.2  ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดร้บั 8 ปี 8 ปี 

จากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนนบั
แต่ 

  

วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้   
5.3  ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิและวสัดุ

จ าเป็นที ่
5 ปีนบัแต่ 5 ปีนบัแต่ 

ตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติเพื่อ
สง่ออก 

วนัน าเขา้ครัง้แรก วนัน าเขา้ครัง้แรก 

เป็นระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิฯ   
5.4  ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการ ไดร้บั ไดร้บั 

สง่เสรมิไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอด
ระยะเวลาที ่

  

ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล   
5.5  ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่ อตัรารอ้ยละ 25 อตัรารอ้ยละ 25 

อ านวยความสะดวก อตัรารอ้ยละของเงนิลงทุนนอกเหนือ   
การหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ   
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ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและ
สว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : บาท 
 วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
 กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม 
 ไดร้บั ไม่ไดร้บั  ไดร้บั ไม่ไดร้บั  
 การสง่เสรมิ การสง่เสรมิ  การสง่เสรมิ การสง่เสรมิ  

รายได ้ 63,324,231 884,091,029 947,415,260 - - - 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (81,349,690) (832,126,320) (913,476,010) - - - 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ       
   ส าหรบัปี (18,025,459) 51,964,709 33,939,250 - - - 
 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี้ คอื 
1. รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 
25. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีพ.ศ. 2530  โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน   
และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ลาออกจากงานต ามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ ในระหว่างปี 
2557 และ 2556  บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 2.57 ลา้นบาท และ 1.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

26. การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมือทางการเงิน 

บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิซึง่อา้งองิตามมาตรฐานการบญัชี
ไทย ฉบบัที ่ 107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ"  บรษิทัฯ มขีอ้มลู
เกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้.- 

26.1 นโยบายการบญัช ี

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.17 

26.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 

26.3 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ  มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญา ไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญาซึง่ก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่บรษิทัฯ เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ ไดม้กีารควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่
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ลกูคา้และสอบทานฐานะการเงนิของลกูหนี้อย่างสม ่าเสมอ  บรษิทัฯ จงึคาดว่าจะไม่ไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็น
สาระส าคญัจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสญูถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญา 

26.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิ
กูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ และหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า  อย่างไรกต็าม  
เน่ืองจากสนิทรพัย ์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมี
อตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั ดงันัน้ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าความเสีย่งจากอตัรา
ดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และจะอยู่ในระดบัต ่าจงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  
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 หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมอ่ตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้  รอ้ยละ (ต่อ

ปี) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 45,042 3,416 48,458 1.125-2.10 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 63,959 63,959 - 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้า
ประกนั 

- - - 131,632 - 131,632 0.75-2.75 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 160,479 - 160,479 2.75-7.375 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 151,768 151,768 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ 

43,752 306,248 - - - 350,000 5.00 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 4,688 5,319 - - - 10,007 4.55-7.125 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 177,338 4,413 181,751 0.75-2.40 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 17,173 - 17,173 1.625 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 232,932 232,932 - 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้า
ประกนั 

- - - 111,120 - 111,120 0.75-2.75 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 170,238 - 170,238 5.50-7.775 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 451,397 451,397 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 4,236 8,347 - - - 12,583 4.55-7.125 
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26.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ  มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาเพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรกต็าม ฝา่ยบรหิารขอ งบรษิทัฯ เชื่อว่าจะไม่มี
ผลกระทบอย่าง 
มสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

     ปี 2557 ปี 2556 
สินทรพัย ์      
ลกูหนี้การคา้     
 ดอลลารส์หรฐั   21,274 20,933 
 ยโูร    80,072 80,072 
       
      
      
หน้ีสิน      
ทรสัตร์ซีทีและตัว๋สญัญาใชเ้งนิ   
 ดอลลารส์หรฐั   4,590,842 - 
 ยโูร    62,308 - 
 เยน    4,111,700 - 
เจา้หนี้การคา้     
 ดอลลารส์หรฐั   716,996 1,133,996 
 ยโูร    1,241,235 1,621,424 
 เยน    6,576,800 29,970,000 
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27. วงเงินสินเช่ือและการค า้ประกนั 

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี.้- 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2557 ปี 2556 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 60,000,000 50,000,000 
วงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที 546,699,500 342,095,456 
วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 240,000,000 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว 350,000,000 - 
วงเงนิการออกหนงัสอืค ้าประกนั 694,095,000 494,115,000 
รวม 1,650,794,500 1,126,210,456 

วงเงนิซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า 

สกุลเงนิ   ปี 2557 ปี 2556 
ดอลล่ารส์หรฐั   2,500,000 - 
ยโูร   800,000 - 

 วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวขา้งตน้ ค ้าประกนัโดยใชห้ลกัทรพัยต่์างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 

 

28. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

28.1 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยห์ลายแห่งออกหนงัสอื 
ค ้าประกนัใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ  เป็นจ านวนเงนิรวม 252.96 ลา้นบาท  และ 320.57 ลา้นบาท ตามล าดบั 

28.2 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  บรษิทัฯ มเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชก้บัธนาคารหลายแห่ง 
ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : ลา้น 
   ปี 2557 ปี 2556 
สกุลเงนิ   
ดอลล่ารส์หรฐั  6.88 0.52 
ยโูร  1.35 2.85 
เยน  9.26 39.97 
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28.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าพฒันาระบบสารสนเทศและค่าทีป่รกึษาปรบัปรุง
ระบบการผลติ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : ลา้น 
   ปี 2557 ปี 2556 
สกุลเงนิ   
บาท  53.66 - 
ดอลล่ารส์หรฐั  0.32 - 
ยโูร  7.96 - 
ฟรงัก ์  0.15 - 

28.4 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าอาคารส าหรบัเป็นทีท่ าการส านกังานและสาขา โดยมรีะยะเวลาการเช่าตัง้แต่ 3 ปี 
รายจ่ายค่าเช่าและบรกิารรวมทีต่อ้งจ่ายในอนาคต มดีงัต่อไปนี้.- 

  หน่วย : บาท 
  ปี 2557 ปี 2556 
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญา    
ไม่เกนิ 1 ปี  1,056,977 1,487,537 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  858,585 10,469 
รวม  1,915,562 1,498,006 

 
29. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ   คอื  การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงนิ แสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน เป็น 0.46 : 1 และ 0.45 : 1 
ตามล าดบั 

30. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

30.1 ในเดอืนมกราคม 2558  บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยจ านวน 5 แห่ง โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัในการด าเนิน
ธุรกจิโซลารฟ์ารม์ และโซลารร์ฟูทอ็ป ทัง้นี้เป็นไปตามมติ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 6/2557   เมื่อ
วนัที ่13 พฤศจกิายน 2557  

30.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2558 มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากผล
การด าเนินงานของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.025 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลทัง้สิน้ 12.37 ลา้นบาท พรอ้มจดัสรร
ส ารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธ ิเป็นจ านวนเงนิ 1.697 ลา้นบาท 

 
31. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2558 
 



 


