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เรียนท่านผูถื้อหุ้น                                                      

ปี 2558 เป็นปีที่ต้องดําเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนทางการเมอืงในประเทศ และภาวะเศรษฐกจิซบเซาต่อเน่ืองทัว่โลก 

บรษิทัโซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) จงึไดร้บัผลกระทบจากคําสัง่ซื้อที่ลดลงจนทําให้ผลประกอบการ ปี 2558 ขาดทุนสุทธ ิ37 ล้านบาท 

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ จงึต้องปรบัตวัเพื่อรองรบัภาวะเศรษฐกจิที่ถดถอย โดยเชื่อมัน่ในการนําโครงสร้างการดําเนินธุรกิจที่มศีกัยภาพ

หลากหลายซึง่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อนัประกอบดว้ย 4 กลุ่มธรุกจิ คอื 

กลุ่มธุรกิจการผลิต ที่มุ่งเน้นการผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพระดบัมาตรฐานโลกและมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย ซึง่สามารถสง่ออกไปยงัต่างประเทศทัว่โลก 

กลุ่มธรุกิจออกแบบ ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทุกรปูแบบ ที่จะรองรบัมาตรการ การใช้ไฟฟ้าทัง้ใน

ประเทศ และภูมภิาคอาเซยีน 

กลุ่มธรุกิจการบริหารจดัการพลงังาน (Energy Service Company) ซึง่จะรองรบัการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
เพื่อการประหยดัพลงังานใหก้บัอาคารและโรงงานทีใ่ชไ้ฟฟ้าสงู    

กลุ่มธรุกิจการลงทุนในโซลารฟ์ารม์และโซลาร ์Rooftop เพื่อแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวจากการขายไฟฟ้า 
ทัง้ในประเทศและภูมภิาคอาเซยีน 

เสาหลกัทัง้ 4 กลุ่มธุรกจิจะทําใหก้จิการผ่านพน้ช่วงเวลาที่ท้าทายครัง้น้ีไปได้ โดยในปี 2559 บรษิทัไดร้บัยอดสัง่ซื้อ ระยะยาว
ของแผน่เซลลแ์สงอาทติยจ์ากต่างประเทศ ชนะการประมลูในการออกแบบก่อสรา้งระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบเชื่อมต่อสาย
สง่ของสว่นราชการ เป็นตน้ 

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ยงัคงมฐีานะทางการเงนิที่ม ัน่คงโดยพจิารณาไดจ้ากหน้ีสนิต่อทุน ( Debt to Equity ) เพยีง 0.78 เท่า 
นอกจากน้ีบรษิทัยงัมุ่งขยายฐานการตลาดเดมิ และแสวงหาตลาดใหม่ที่มศีกัยภาพ เช่น ตลาดอคีอมเมชิ เพื่อเพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนั และพฒันาแบรนดข์องตนเองทัง้ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิทักระจายรายได ้และกําไรอย่างสมดุลในแต่
ละกลุ่มธรุกจิ 

สุดท้ายน้ีในนามของคณะกรรมการ และผู้บรหิาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงานทุกคน และผู้มสี่วนไดเ้สยีของบรษิทั
ทัง้หมด ทีม่อบความไวว้างใจในการดาํเนินงาน และใหก้ารสนับสนุนมาโดยตลอด คณะกรรมการและผูบ้รหิารยงัคงยดึมัน่ที่จะปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็ความสามารถ คาํนึงถงึความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมสิง่แวดล้อม โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า
จะไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งดตีลอดไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
เรยีนท่านผูถ้อืหุน้ 
 
บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละมี
ประสบการณ์ดา้นบญัช ีการเงนิ กฎหมาย และการบรหิารองคก์ร โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบดว้ย คณุรวฐิา 
พงศนุ์ชติ คณุสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ และ คุณเอกฉตัร  ลลีาปญัญาเลศิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามระเบยีบบรษิทัฯ วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมี
นโยบายเน้นการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี และการมรีะบบควบคมุภายในทีด่ี ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมกีาร
ประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยไดม้กีารหารอืร่วมกบัฝา่ยตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชสีรปุสาระสาํคญัในการปฏบิตัหิน้าที่ไดด้งัน้ี  

1.การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี 2558 ของบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั 
(มหาชน) รวมถงึรายการระหวา่งกนั รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรีว่มประชุมงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซึง่ไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย(Thai Financial Reporting Standards-TFRS) ซึง่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) ในเรื่องความ
ถูกตอ้งครบถ้วนของงบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชทีีส่าํคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ ความเพยีงพอเหมาะสมของวธิกีารบนัทกึ
บญัชแีละขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ตลอดจนความมอีสิระของผูส้อบบญัช ีเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการจดัทํา
งบการเงนิเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  

2.การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นรายไตรมาส เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้า่ทุกภาคสว่นของ
บรษิทัตัง้แต่ระดบับรหิาร จนถงึระดบัปฏบิตักิารบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม สามารถระบุปจัจยัความเสีย่งไดถู้กตอ้งครบถว้น  
พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีค่วบคุมได้ 

3. การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบควบคมุภายในรว่มกบัผูส้อบบญัชีและฝา่ยตรวจสอบภายในทุกไตร
มาส รวมทัง้ผลการประเมนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยพจิารณาในเรื่องการ
ดาํเนินงาน การใชท้รพัยากร การดแูลทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ไมพ่บประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็น
สาระสาํคญั นอกจากน้ีในปี 2558 บรษิทัฯ มกีารประเมนิการควบคมุภายใน โดยไดร้บัความรว่มมอืในการประเมนิจากกรรมการและ
ผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่มากขึน้ ผลการประเมนิการความคมุภายในพบวา่ การความคมุภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้าํแนะนําการประชุมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ฝา่ยงานต่างๆ โดยนําประเดน็สาํคญัที่
ตรวจพบมาเป็นกรณีศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งใหผู้ร้บัผดิชอบทุกระดบัเกดิความเขา้ใจร่วมกนัในเรื่องความเสีย่งผลกระทบและการควบคมุ
ภายในทีส่าํคญัของแต่ละขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  
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4. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการปฏบิตังิานและการบรหิารธรุกจิของบรษิทัฯ พบวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และมัน่ใจวา่บรษิทัฯ มกีารดาํเนินการตามเงื่อนไขทางธรุกจิอยา่งสมเหตุสมผล 
บรหิารงานอยา่งมคีุณธรรม  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม
ทัง้คณะ และประเมนิตนเองตามแนวทางปฏบิตัทิี่ดขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อความเชื่อมัน่ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

5.การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 

จากการคดัสรรสาํนักงานสอบบญัชทีีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสาํนักงาน ก.ล.ต.คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคณุสมบตั ิ ความ
เป็นอสิระ ความรูค้วามสามารถ จงึเหน็ชอบให ้บรษิทั สาํนักงาน ปิตเิสว ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง บริษทั ประจาํปี 2559 และนําเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาและอนุมตัแิละนําเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชพีรอ้มคา่สอบทานงบ
การเงนิรายไตรมาสของบรษิทัฯ และงบการเงนิรวม รวมทัง้คา่สอบบญัชงีบการเงนิประจําปีของบรษิทัยอ่ย และคา่สอบทานงบการเงนิ
รายไตรมาสของบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัยอ่ยเป็นผูร้บัผดิชอบค่าสอบบญัชตีามประเภทนิตบิุคคล 

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

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกบัฝา่ยตรวจสอบภายในสอบทานการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหป้ฎบิตัติามกฎหมาย และ
กฎ ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนักงาน ก.ล.ต.อยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่บรษิทัฯ 
มกีารดําเนินธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และปฏบิตัติามขอ้กําหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆ ที่กําหนดไว้ 

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที ่ และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระอยา่งเพยีงพอ เพื่อประโยชน์ต่อ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืไดส้อดคลอ้งตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัฯมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม     มกีารปฏบิตังิานที่
สอดคลอ้งตามระบบการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กําหนดทางธุรกจิอย่างเครง่ครดั 

 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 

                                                                                                            
 
 (นางรวฐิา   พงศนุ์ชติ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 
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 (หน่วย : ล้านบาทยกเว้นก าไรสุทธิต่อหุ้น) 

 
* กําไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ด้วยจํานวนถวัเฉลี่ ยถ่วง
น้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของปีก่อนทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ 
 

 

 

 

1. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทั 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทั 2556 2557 2558 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 181.75 48.46 51.04 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 856.71 796.71 1,474.50 

สนิทรพัยร์วม 2,183.26 2,188.79 3,632.25 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 656.36 369.48 1,352.94 

หนี้สนิรวม 675.06 692.39 1,594.49 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,508.19 1,496.40 2,037.76 

ผลการดาํเนินงาน    

รายไดร้วม 1,386.25 947.42 722.76 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,352.19 921.84 683.36 

กาํไรขัน้ตน้ 238.12 137.62 48.09 

กาํไรสทุธ ิ 121.27 36.11 (38.37) 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.31 2.16 1.09 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 17.61 14.93 7.04 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) 8.97 3.92 -5.55 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 8.84 2.40 -2.15 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 5.28 1.65 -1.30 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.59 0.42 0.23 

อตัราสว่นหนี้สนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.45 0.46 0.78 

อตัราความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ 139.78 -9.37 -61.90 

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 0.05 0.025 - 

กาํไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) 0.25 0.07 -0.07 

 (เฉลีย่ 

494,624,723หุน้) 

(เฉลีย่ 

494,624,723หุน้) 

(เฉลีย่ 

544,124,723หุน้) 
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2. วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ  
 
วิสยัทศัน์ 

ผูนํ้าทางเทคโนโลยผีลติเซลลแ์สงอาทติย ์และระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ในภูมภิาคอาเซยีน  
 

พนัธกิจ 
ด้วยความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการด้านไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นแหล่ง

พลงังานทางเลอืกทีส่าํคญัของประเทศไทย บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) จงึไดก้าํหนดกรอบและแนวทางการดาํเนินงาน
ในทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ดงันี้ 

 
 ต่อผูถ้อืหุน้ จะดาํเนินธุรกจิทีส่รา้งผลตอบแทนอย่างยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

 ต่อลกูคา้  จะสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้า โดยการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการที่มคีุณภาพระดบั
สากล ดว้ยราคาทียุ่ตธิรรม 

 ต่อคู่คา้ จะดําเนินธุรกจิบนพื้นฐานของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพนัธแ์ละความ
ร่วมมอืทีด่ ีเพื่อพฒันาประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างยัง่ยนื 

 ต่อพนกังาน จะสนบัสนุนและพฒันาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและการทํางานให้
เป็นมอือาชพี 

 ต่อสงัคมชุมชน จะเป็นองคก์รทีด่ขีองสงัคม ไม่สรา้งมลภาวะหรอืผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและมสี่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีก่สงัคมชุมชน  
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3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

1. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  
 บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2529 โดยมวีตัถุประสงค์ในการดําเนินธุรกจิแยกเป็น 4 ประเภท 

ดงันี้ 

1) ธุรกิจผลิตแผ่นเซลลแ์สงอาทิตย(์ Solar cell )และแผงเซลลแ์สงอาทิตย(์Solar Module) ขนาดการผลติ

สงูสุดไดถ้งึ 50 ลา้นแผ่นหรอื 8 ลา้นแผง สนิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลทัง้ในทวปียุโรป อเมรกิา สหราช

อาณาจกัร และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย จงึสามารถสง่ออกไปขายไดท้ัว่โลก  

2) ธรุกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(EPC) ทัง้พืน้ทีท่ีไ่ฟฟ้าเขา้ไม่ถงึและ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีข่ายไฟฟ้าเขา้สายสง่ ซึง่ครอบคลุมทัว่ประเทศไทยและในอาเซยีน โดยรบัประกนัผลงาน และยงั

มบีรกิารซ่อมบาํรุงรกัษา (O&M) อกีดว้ย  

3) ธรุกิจการบริหารจดัการด้านพลงังาน(Energy Service Company ) ซึง่ไดใ้หค้ําแนะนําระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์ไปใชเ้พื่อการประหยดัพลงังาน โดยไดร้บัความร่วมมอืจากสถาบนัการเงนิและคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ให้

การสนบัสนุนเป็นพเิศษ 

4) ธุรกิจการลงทุนในโซลารฟ์ารม์และโซลาร ์Rooftop ซึง่เป็นธุรกจิผลติไฟฟ้าเพื่อขาย โดยบรษิทัจะแสวงหา

โครงการทีใ่หผ้ลตอบแทนการลงทุนตลอดระยะเวลา 25 ปี ทีด่ทีีส่ดุแก่บรษิทั 
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มกราคม 2558 - ก่อสรา้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบผสมผสานกบัเครื่องกาํเนิดไฟฟ้าจากน้ํามนั

ดเีซล ใหก้บั โครงการบรหิารพลงังานในวทิยาลยักาํปงเฌอเตยีล โดยความร่วมมอืระหว่าง 

กรมราชองครกัษ์ ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลค็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) 

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และมลูนิธเิทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีใหก้บั 

สถาบนัเทคโนโลยกีาํปงเฌอเตยีล ตัง้อยู่ที ่หมูบ่า้นซอ็มโบร ์อ.ปราสาทซอ็มโบร ์จ.กมัปงธม 

ประเทศกมัพชูา  ซึง่พลงังานทีไ่ดจ้ะนําไปใชง้านโดยตรงทนัทแีละอกีสว่นจะแบง่เกบ็สาํรอง

ไวใ้นแบตเตอรีเ่พื่อใชใ้นเวลากลางคนื 

พฤษภาคม 2558 - ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 49,500,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั (RO) โดยใช้

อตัราสว่นหุน้เดมิ : หุน้ใหม่ =10:1 โดยกาํหนดราคาเสนอขาย หุน้ละ 12.00 บาท กาํหนดวนั

จองซือ้และชาํระเงนิค่าหุน้ในวนัที ่27 เมษายน ถงึ 6 พฤษภาคม 2558 

- ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 247,273,000 บาท ตามทีไ่ดร้บัการอนุมตัเิพิม่ทุนแบบ

มอบอาํนาจทัว่ไป(General Mandate)โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนจาํนวน 

247,273,000 หุน้ ซึง่คงเหลอืจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ

บรษิทั (RO)ออก คงเหลอืทุนจดทะเบยีน 544,124,723 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม

เป็นจาํนวน 544,124,723 บาท 

 
กรกฎาคม 2558 - ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื MOU กบั ร่วมกบั TMB โครงการความร่วมมอื 

“สนิเชื่อประหยดัพลงังาน-Solar Rooftop” ทีอ่นุมตัเิงนิกูใ้หก้บัผูล้งทุนสงูสดุ 100% ผ่อนนาน 

12 ปี โดยมอบหมายให ้SOLAR เป็นผูผ้ลติแผงและตดิตัง้แบบครบวงจร 

สงิหาคม 2558 - ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื MOU กบั วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม เพื่อ

สนบัสนุนโครงการร่วมมอืเพื่อการพฒันาเทคโนโลยยีานพาหนะพลงังานแสงอาทติย ์

ระยะเวลา สงิหาคม 2558 – ธนัวาคม 2560 

- ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื MOU กบั มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร เพื่อ

สนบัสนุนโครงการในการผลติพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิสาํหรบั

หน่วยงานราชการ  

กนัยายน 2558 - ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง LOI สญัญาสง่ออกแผ่นเซลลแ์สงอาทติยใ์หก้บั General 

Energy Technologies (GET) 

ตุลาคม 2558 - ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื MOU กบั วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม เพื่อ

สนบัสนุนโครงการออกแบบและสรา้งยานพาหนะพลงังานแสงอาทติยเ์ขา้รว่มแขง่ขนัใน

รายการ The World Solar Challenge 2015 ณ ประเทศออสเตรเลยี ของคณะอาจารยแ์ละ

นกัศกึษา คณะเทคโนโลย ีวทิยาลยั เทคโนโลยสียาม 

พฤศจกิายน 2558 - ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง LOI สญัญาสง่ออกแผ่นเซลลแ์สงอาทติยใ์หก้บั REC Solar 

Pte. Ltd. (REC) 
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- ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง LOI สญัญาสง่ออกแผ่นเซลลแ์สงอาทติยใ์หก้บั TSEC 

Corporation (TSEC) 

ธนัวาคม 2558 - ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง LOI สญัญาสง่ออกแผ่นเซลลแ์สงอาทติยใ์หก้บั AU Optronics 

Corp. (AUO) 

 

2.ธรุกิจผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย ์  

 

 

 

 

 

 

3.ธรุกิจผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 

 

 

  

 

 

 

แสงอาทติยซ์ึง่เป็นคลืน่
แมเ่หลก็ไฟฟ้าและมพีลงังานตก

กระทบมาทีแ่ผ่นเซลารเ์ซลล ์
 

แผ่นเซลลแ์สงอาทติยท์ีม่สีารกึง่
ตวันําจะรบัแสงอาทติยแ์ละเกดิ
อนุภาคทีม่ปีระจุไฟฟ้าบวกและ

ลบ(อเิลก็ตรอน)  
 

อนุภาคทีม่ปีระจุไฟฟ้าบวก-ลบ              
นี้จะเคลือ่นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม 

 

การเคลือ่นทีข่องอนุภาคทีม่ ี
ประจุไฟฟ้าบวก-ลบ ดงักล่าว 
ทาํใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าตรงขึน้ 
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บรษิทั  โซลารต์รอน จาํกดั(มหาชน) ตระหนกัในความสาํคญัของการบรหิารความเสีย่ง เพราะจะชว่ยป้องกนัความเสยีหาย

และเพิม่ความเป็นไปไดท้ีจ่ะประสบความสาํเรจ็ทัง้ในระดบัปฏบิตักิาร และระดบับรหิาร 

            ในปี 2558 บรษิทัฯ จงึไดบ้รูณาการปจัจยัความเสีย่งซึง่อาจสง่ผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มกบัการดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทั และแบ่งแยกปจัจจยัความเสีย่งทีต่อ้งบรหิารอย่างใกลช้ดิ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี   

  

1) ความเส่ียงจากนโยบายพลงังานทดแทนของภาครฐั 

 นโยบายสนับสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนเป็นปจัจยัสําคญัที่มผีลต่อการเตบิโตของอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยใ์นอนาคต เน่ืองจากนโยบายนี้ถอืเป็นจุดเปลีย่นแปลงตลาดหลกัของพลงังานทดแทน จากภาครฐับาลสู่

การกระตุน้ใหภ้าคเอกชนหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทนมากยิง่ขึน้ 

 ในปจัจุบนัภาครฐักําลงัส่งเสรมินโยบายสนับสนุนพลงังานทดแทนอย่างจรงิจงั อย่างไรกต็ามนโยบายดงักล่าวยงั

ตดิขดัเรื่องแนวทางปฏบิตั ิเช่น ความไม่ชดัเจนของระบบสายสง่จากการไฟฟ้าฝา่ยผลติและการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ทีต่ัง้ของ

ระบบสายสง่ซึง่ผ่านพืน้ทีส่เีขยีว จนไม่สามารถสรา้งโรงไฟฟ้าไดเ้พราะขดักบัระเบยีบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น 

ซึง่สง่ผลกระทบในการชะลอโครงการสง่เสรมิการสรา้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

 อย่างไรกต็ามจากการใชพ้ลงังานในช่วงกลางวนัสงูขึน้มาก จนทําลายสถติกิารใชพ้ลงังานสงูสุดถงึ 27,000 เมกะ

วตัต์ ในเดอืนมนีาคม 2558 จงึทําให้กระทรวงพลงังานประกาศให้มกีารตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา

อาคาร (Solar PV Rooftop) เพื่อการประหยดัพลงังาน ทาํใหล้ดความเสีย่งจากปญัหาเรื่องระบบสายสง่ พรอ้มยกเวน้การขอ

ใบอนุญาตใบประกอบโรงงาน (รง.4) อกีดว้ย ทําใหภ้าคเอกชน หนัมาตื่นตวัในการติดตัง้ Solar PV Rooftop เพื่อการ

ประหยดัพลงังานกนัมากขึน้ 

 นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยงัสนับสนุนให้นํากึ่งหนึ่งของเงินลงทุนในการติดตัง้ Solar PV 

Rooftop เพื่อการประหยดัพลงังาน มาลดหกัจากภาษีจรงิทีจ่ะต้องเสยีไดส้งูสุดถงึรายละ 200 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี 

อกีดว้ย 

2)  ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาแผน่เซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 แผ่นเซลล์และแผงเซลลแ์สงอาทติยม์แีนวโน้มราคาต่อวตัต์ลดลงตามความต้องการที่เพิม่ขึน้ ปจัจยัหลกัทีท่ําให้

ราคาต่อวตัตต์ํ่าลงไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นประสทิธภิาพ และปจัจยัดา้นราคา บรษิทัป้องกนัความเสีย่งโดยการจองซือ้วตัถุดบิและ

กําหนดราคาขายล่วงหน้าใหส้อดคลอ้งกนั ทําใหบ้รษิัทสามารถควบคุมทัง้รายได้และต้นทุน ประกอบกบัโรงงานผลติแผ่น

เซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยข์องบรษิทัใชเ้ครื่องจกัรทีม่คีุณภาพสงู ดว้ยเทคโนโลยล่ีาสุดสามารถผลติแผ่นเซลลแ์ละแผง

4. ปจัจยัความเสีย่ง และการบรหิารความเสีย่งองคก์ร  
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เซลลแ์สงอาทติยท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู คอืไดจ้าํนวนวตัตท์ีม่ากขึน้ จงึทาํใหร้าคาต่อวตัต์ลดลง อกีทัง้บรษิทัฯไดจ้ดัจา้ง  บรษิทั

ทีป่รกึษาชัน้นําจากต่างประเทศมาร่วมวจิยัพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องเพื่อใหร้าคาต่อ

วตัตล์ดลง เป็นการลดความผนัผวนของราคาแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีอ่าจเกดิขึน้ในตลาดโลก 

 ปจัจุบนัประเทศจนีและไตห้วนัซึง่เป็นประเทศทีผ่ลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยม์ากทีสุ่ดในโลก ถูกกดีกนั

ทางการค้าจากทวปีอเมรกิา และทวปียุโรปซึ่งเป็นตลาดหลกัของแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทติย ์โดยตัง้กําแพงภาษี

นําเขา้สงูถงึ 30% - 40% จงึทาํใหเ้กดิความต้องการสนิคา้ทีผ่ลติจากประเทศอื่น โดยเฉพาะจากบรษิทั โซลารต์รอน จํากดั 

(มหาชน) เพราะโรงงานผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยข์องบรษิัทใช้เครื่องจกัรทีม่คีุณภาพสูง เทคโนโลยล่ีาสุด 

ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลทัง้ในทวปีอเมรกิา ยุโรป และองักฤษ และได้รบัการส่งเสรมิเอกสารแหล่งกําเนิดสนิค้า

(Certificate of Origin ) จากทัง้กระทรวงพาณิชย์และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จงึสามารถกําหนดราคาไดส้งูกว่า

ราคาสนิคา้ทีผ่ลติจากประเทศจนี และไตห้วนั เป็นการลดความผนัผวนของราคาแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย์ 

3)   ความเส่ียงจากการเข้ามาในอตุสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

ในปจัจุบนัรฐับาลมนีโยบายใหก้ารสนับสนุนการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างเตม็ทีโ่ดยรบัซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติ

จากพลงังานแสงอาทติยใ์นราคาหน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี แก่หน่วยงานของรฐัและเอกชน ทําใหเ้ปิดโอกาส

ทางการตลาดแก่นกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่บรษิทัทีเ่ขา้มาใหม่อาจ

ชงิสว่นแบ่งทางการตลาด และอาจกระทบต่ออตัราการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัในอนาคต 

อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจลงทุนในโครงการโซลารฟ์ารม์ทีม่มีูลค่าสงูระยะเวลายาวจะต้องเป็นบรษิทัสญัชาตไิทย

เท่านัน้ และยงัตอ้งพึง่พงิคุณภาพของเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติยเ์พื่อใหไ้ดไ้ฟฟ้าในปรมิาณทีม่ากทีสุ่ด ผูท้ีจ่ะเขา้มาใน

อุตสาหกรรมนี้ต้องมกีารเตรยีมตวัเป็นระยะเวลานานเพื่อสร้างมาตรฐานใหส้อดคลอ้ง กบัหน่วยงานของรฐั เช่นมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามขอ้กําหนดสาํนักงานกํากบักจิการพลงังาน ฯลฯ ในขณะที่

บรษิทัฯ มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นเทคโนโลยแีละประสบการณ์ทัง้การผลติและก่อสรา้งมากว่า 30 ปี บรษิทัฯ เป็นผูนํ้าในระบบ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย จงึมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นการผลติและการตลาดเหนือกว่าคู่แขง่รายอื่นๆ  

4) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บรษิทัมกีารนําเขา้วตัถุดบิหลกัคอืแผ่นเวเฟอรแ์ละวตัถุดบิบางชนิดที่ใช้ในการผลติแผ่นเซลล์และแผงเซลลจ์าก

ต่างประเทศ การเสนอราคาและการชําระเงนิจะใชเ้งนิเหรยีญสหรฐัและเงนิยูโรเป็นหลกั ในขณะที่รายได้จากโครงการใน

ประเทศจะไดร้บัในรปูของเงนิบาท ทาํใหบ้รษิทัไดร้บัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในกรณีทีค่่าเงนิสกุล

ดอลลารส์หรฐัหรอืยโูรแขง็ขึน้เมื่อเทยีบกบัค่าเงนิบาท 

ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิ บรษิทัมกีารจองสนิคา้และกาํหนดราคาสนิค้าล่วงหน้าสาํหรบัโครงการทีป่ระมูลได ้จากนัน้จงึ

ทําการเปิดวงเงนิเลตเตอร์ออฟเครดติ (L/C) เพื่อสัง่ซื้อสนิค้าจริงเป็นรายเดอืน และทําสญัญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
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ล่วงหน้า (Forward Contract) เตม็จาํนวนสาํหรบัแต่ละ L/C ในช่วงทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนหรอืมแีนวโน้มค่าเงนิ

บาทจะอ่อนค่าลง นอกจากนี้บรษิทัพยายามเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดจากการสง่ออก เพื่อใหไ้ดร้บัรายไดเ้ป็นสกุลดอลลาร์

สหรฐัมากขึน้ เพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
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โทรศพัท ์02-229-2800, 02-654-5599 
โทรสาร  02-359-1259 
ผูส้อบบญัชี  : 
นางสาว ชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 
นางสาว วนัเพญ็ อุ่นเรอืน 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7750 
บรษิทั สาํนกังานปีตเิสว ีจาํกดั 
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-9413584-6 โทรสาร 02-9413658 
 
ท่ีปรกึษากฏหมาย  : 
นายสมเกยีรต ิ เรอืงสรุเกยีรต ิ
บรษิทั สาํนกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิตแอนดแ์อสโซซเิอทสจ์าํกดั 
75/20 อาคารโอเชีย่น ทาวเวอร ์2 ชัน้ 17 ถนนสขุมุวทิ 21 
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-661-6896-9 
โทรสาร  02-661-6895 

ทุนจดทะเบียน  544,124,723  บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั  544,124,723  หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
ท่ีช าระแลว้ 

544,124,723  หุน้ 

ทุนช าระแลว้   544,124,723  บาท 
วนัท่ีก่อตัง้บริษทั 12 พฤศจกิายน 2529 
วนัท่ีจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชน 

24 กนัยายน 2547 

 

5. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้ส าคญัอืน่ๆ  

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

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 1 

จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 2 

จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 3 

จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 4 

จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 5 

จ ากดั 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0105558000472 0105558000456 0105558000481 0105558000545 0105558000537 

ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 

หุน้สามญั 10,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 

จาํนวนหุน้ทีบ่รษิทัฯ ถอื 9,996 หุน้ 999,996 หุน้ 999,996 หุน้ 999,996 หุน้ 999,996 หุน้ 

รอ้ยละการถอืหุน้ 99.96% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 5 มกราคม 2558 

ประเภทธุรกจิ สาํรวจ ออกแบบ ก่อสรา้ง ตดิตัง้และลงทุนในระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ทีต่ัง้บรษิทั 1000/65,66,67 อาคารพ.ีบ.ีทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอยสขุมุวทิ71 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  

กรุงเทพมหานคร 10110 
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บรษิทัโซลารต์รอน จาํกดั(มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนจํานวน 544,124,723 ลา้นบาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 544,124,723 ลา้น

หุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดงันี้  

 

 

 

6. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

Rank Name Number of Share % 

1 นพ. พงศศ์กัดิ ์ธรรมธชัอาร ี 101,272,204 18.61% 

2 คุณนรศิ จริะวงศป์ระภา 36,000,009 6.62% 

3 นายจรีเดช จงวฒันาศลิป์กุล 24,550,019 4.51% 

4 คุณอคัรเดช โรจน์เมธา 21,428,882 3.94% 

5 คุณไพวงษ์ เตชะณรงค ์ 13,610,609 2.50% 

6 นายนิพนธ ์สงัวาลยม์านนท ์ 12,545,177 2.31% 

7 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 9,599,045 1.76% 

8 คุณสทิธชิยั มาธนชยั 9,262,160 1.70% 

9 คุณนําชยั สขุสนัตสิกุลชยั 9,171,799 1.69% 

10 นายชวลติ พนูเพิม่สวุรรณ 9,000,000 1.65% 

 รวมหุน้ 10 อนัดบัแรก 232,811,295 42.79% 

 อื่นๆ 311,313,428 57.21% 

 รวมทัง้หมด 544,124,723 100% 
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7. นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 
 

บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษี

เงนิไดน้ิตบิุคคลและสาํรองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจําปี หากไม่มเีหตุจําเป็นอื่นใดและ

การจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัสาํคญัทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลใหนํ้าปจัจยัต่างๆ 

มาประกอบการพจิารณา เช่น ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงนิสภาพคล่อง แผนการขยายงานเป็นต้น ซึง่การจ่ายเงนิปนัผล

ดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/หรอืความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 
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8. โครงสร้างการจดัการ  
 

โครงสรา้งองคก์ร 

 

8.1 โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งกรรมการม ี2 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 

คณะกรรมการบริษทั  

ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมดจาํนวน 8 ท่านประกอบดว้ย 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายเชดิพงษ์ สริวิชิช ์ ประธานกรรมการบรษิทั 
2 นางปทัมา วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการบรษิทั/เลขานุการบรษิทั 
3 นายอคัรเดช โรจน์เมธา กรรมการบรษิทั 
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4 ดร. ภาวนั สยามชยั กรรมการบรษิทั 
5 นายพงศศ์กัดิ ์ธรรมธชัอาร ี กรรมการบรษิทั 

6 นางรวฐิา พงศนุ์ชติ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 นายสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

8 นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา และ นางปทัมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการสองคนน้ีลงลายมอืชื่อ และประทบัตราสาํคญัของ
บรษิทั 
 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทัตลอดจนทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบดา้นกฎหมาย 

ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

2. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ําหนดในพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

3. พจิารณาคดัเลือกบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่จะดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไป 

4. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยมคีุณสมบตัติามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์รวมถึง

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

5. พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้บรหิารระดบัสูงโดยพจิารณาจากบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความ

รบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร  และมอบหมายอํานาจใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิาร ทําหน้าที่แทนบรษิัท 

เกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทั 

6. พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของกจิการ 

7. พจิารณากาํหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัได ้

8. พจิารณาแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นกระทาํการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

คณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควรไดแ้ละสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆได้ 

9. พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั และนโยบายหลกัในการลงทุนในบรษิทัย่อย  

10. พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกาํไรพอสมควรทีจ่ะทาํเช่นนัน้ 
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11. พจิารณาอนุมตัิเรื่องทีม่สีาระสําคญั เช่น นโยบายเกีย่วกบัการดูแลกจิการ การเขา้ทํารายการระหว่ างกนัของบรษิัท 

รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของบริษัทประกาศข้อบงัคับและ/หรือ ระเบียบที่

เกีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พจิารณาอนุมตัเิรื่องทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

13. พจิารณาอนุมตั ิใหค้วามเหน็ชอบ เรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร ์การทาํธุรกจิ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบรษิทั 

(2) ผลงานและผลประกอบการประจาํไตรมาสของบรษิทั เทยีบกบัแผนและงบประมาณ และพจิารณาแนวโน้มของปี

ต่อไป 

(3) การลงทุนในโครงการทีไ่ม่มใีนงบประมาณประจาํปีหรอื ตามอาํนาจการอนุมตั ิ

(4) การใช้เงนิลงทุนเกนิงบลงทุนโครงการที่ไดร้บัอนุมตัิไวร้วมร้อยละ 20 และเกนิงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน

โครงการรวมเกนิรอ้ยละ 20 

(5) การซื้อและจําหน่ายสนิทรพัย์ การซื้อกจิการและเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีม่มีูลค่าเกนิจาํนวนทีม่อบอาํนาจใหฝ้า่ยบรหิารตามอาํนาจการอนุมตั ิ

(6) การทาํธุรกรรมหรอืการกระทาํใดๆ อนัมผีลกระทบทีส่าํคญัต่อฐานะทางการเงนิ ภาระหนี้สนิ ยุทธศาสตรก์ารทํา

ธุรกจิ และชื่อเสยีงของบรษิทั 

(7) การทาํสญัญาใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วกบัการทาํธุรกจิปกต ิและสญัญาทีเ่กีย่วกบัการทาํธุรกจิปกตทิีม่คีวามสาํคญั 

(8) ธุรกรรมใดๆ ทีม่ผีลโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัโดยมอีตัราหนี้สนิต่อทุนเกนิ  2:1 

(9) การเปลี่ยนนโยบายและวธิีการปฏบิตัิที่มีนัยสําคญัเกี่ยวกบัการบญัช ีการบรหิารความเสีย่ง และการควบคุม

ภายใน 

(10) การกาํหนดและการเปลีย่นแปลงอาํนาจอนุมตัทิีม่อบใหผู้บ้รหิารระดบัสูง 

(11) การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบรษิทั 

(12) การมอบอาํนาจหน้าทีใ่หฝ้า่ยบรหิาร หรอืกรรมการคนใดคนหน่ึง รวมถงึการเปลีย่นแปลงแกไ้ขการมอบอํานาจ

หน้าทีด่งักล่าว ตอ้งไม่ขดักบักฎเกณฑข์อ้กาํหนดตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ 

(13) การแต่งตัง้ และกาํหนดอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

(14) การจดัใหม้แีละกาํกบัดแูลใหม้บีรกิารจดัการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ 

(15) การดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตปิระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 

1. ทาํหน้าทีป่ระธานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบทีก่าํหนดไว้ 

3. เสรมิสรา้งมาตรฐานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการ 

4. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

5. ดแูลใหก้ารตดิต่อสือ่สารระหว่างกรรมการและผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

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

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องทีส่าํคญัของบรษิทักาํหนดภารกจิ วตัถุประสงคแ์นวทางนโยบายของบรษิทัรวมถงึการ

กาํกบัดแูลการดาํเนินงานโดยรวมและรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. มอีาํนาจจา้งแต่งตัง้โยกยา้ยบุคคลตามจาํนวนทีจ่าํเป็นและเหน็สมควรใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทั

เพื่อปฏบิตัหิน้าทีทุ่กตําแหน่งรวมถงึการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสมและ

มอีาํนาจในการปลดออกใหอ้อกไล่ออกพนกังานตามความเหมาะสม 

3. มอีาํนาจในการกาํหนดเงื่อนไขทางการคา้เช่นวงเงนิเครดติระยะเวลาการชาํระเงนิการทาํสญัญาซือ้ขายการ

เปลีย่นแปลงเงื่อนไขการคา้เป็นตน้ 

4. มอีาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินงาน 

6. ดาํเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 

ทัง้นี้อาํนาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัดงันัน้การอนุมตัริายการของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารดงักล่าวจะไม่รวมถงึ

การอนุมตัริายการทีท่าํใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 

ตารางท่ี 1 สรปุวงเงินอนุมติัของรายการท่ีส าคญั 

 รายการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

1. การอนุมตัวิงเงนิงบประมาณ

ประจาํปี 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

2.การเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิวงเงนิ

งบประมาณ/งบลงทุนโครงการ

ขนาดใหญ่ 

เปลีย่นแปลงมากกว่า 

รอ้ยละ 25 

เปลีย่นแปลงระหว่าง 

รอ้ยละ 15-25 

เปลื่ยนแปลงน้อยกว่า รอ้ย

ละ 15 

3. การอนุมตักิารใหก้ารสนบัสนุน

ทางการเงนิทีไ่ม่ไดข้องบประมาณ

ในวงเงนิรวม/ครัง้ 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
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หมายเหตุ: 

1. อํานาจในการอนุมตัดิงักล่าวอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มจีาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

 
 

 

 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่คีวาม

เหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์  และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และพจิารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และ

ประสบการณ์ของบุคคลากร รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัทํารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ยความเหน็เกี่ยวกบักระบวนการจดัทําและการ

เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ รวมทัง้ความเหน็เกี่ยวกบัความ

เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้อง

ลงนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

ลาํดบั รายชื่อ ตําแหน่ง 

1. นางรวฐิา พงศนุ์ชติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
2. นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 
3. นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
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6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฎบิตัหืน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

8. สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มของบรษิทั 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 (หนึ่ง)ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย (ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่

สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กบัผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม หรือ

บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิัท 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  
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6. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  ผูบ้รหิาร  หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนักงานสอบบญัช ี 

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ 

7. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รึกษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน และมกีารเสนอขออนุมตัจิากผูถ้อื
หุน้ทุกปี โดย 

พจิารณาตามหลกัเกณฑข์องความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจูงใจ
และรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่้องการ พร้อมกนันี้ยงัพจิารณาถึงหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัเพิ่มขึน้ สําหรบักรรมการที่
ไดร้บัมอบหมายใหร้บัตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการนี้ แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 

1) ค่าตอบแทนประจาํ ซึง่จะจ่ายใหก้บักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนไม่ว่าจะมกีารประชุมหรอืไม่กต็าม 

2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะ

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ 

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าบาํเหน็จ โบนสั 

 

2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บรหิารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีบ่รษิทักําหนด โดยจะเชื่อมโยงกบัผลการดําเนินงานของ
บรษิัทและผลปฏิบตัิงานของผู้บรหิารแต่ละคน ทัง้นี้ระดบัของค่าตอบแทนผู้บรหิารอยู่ในระดบัที่จูงใจและรกัษาผู้บรหิารที่มี
คุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 เมื่อวนัที ่ 30 เมษายน 2558 ทีป่ระชมุมมีตใิหก้าํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัเป็น ดงันี้ 
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 ค่าตอบแทนรายเดือน / เดือน ค่าเบี้ยประชมุ / ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั 12,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน -ไม่ม-ี 20,000 

 

หมายเหต ุโดย ประธานกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ให้ไดร้บัค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอตัรารอ้ยละ 20และค่าตอบแทนอื่นๆ วงเงนิรวมไม่เกนิ 

4,000,000 บาท 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทีเ่ป็นตวัเงิน 

 

จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุของคณะกรรมการ ประจ าปี 2558 และ 2557 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ 5/5 4/6 - - 1/1 1/1 
นางปทัมา       วงษ์ถว้ยทอง 5/5 6/6 - - 1/1 1/1 
นายอคัรเดช โรจน์เมธา 5/5 6/6 - - 1/1 1/1 

ดร. ภาวนั       สยามชยั 5/5 5/6 - - 1/1 1/1 
นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ 4/5 5/6 2/4 3/4 - 1/1 

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

นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ(1)
 2/5 4/6 2/4 - 1/1 - 

นายพงศศ์กัดิ ์  ธรรมธชัอารี(2) 3/5 - - - 1/1 - 
 

หมายเหตุ 
(1) นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2557 และเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบวนัที ่30 เมษายน 2558 
(2) นายพงศศ์กัดิ ์ธรรมธชัอาร ี  เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 2558 

 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทัทุกท่าน(บาท) 2,199,200.00 2,626,400.00 2,561,400.00 

จาํนวนกรรมการบรษิทั (ท่าน) 7 8 8 

รปูแบบค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
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การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัมนีโยบายดา้นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรบุคคลขององคก์รในทุกระดบัจดัฝึกอบรมพฒันาทัง้ภายในและ

ภายนอกบรษิัทซึง่บรษิทัส่งกรรมการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆกบัหลายสถาบนัอาทเิช่นหลกัสตูรของสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  สภาวชิาชพีบญัช ีสาํนักงาน ก.ล,ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสถาบนั

วชิาชพีต่างๆ 

พร้อมกนันี้กรณีที่บริษัทมกีรรมการเข้าใหม่บรษิัทกําหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมกีารอบรมและปฐมนิเทศสําหรบั

กรรมการใหม่เพื่อเป็นการใหข้อ้มูลพืน้ฐานของบรษิทัทีจ่ําเป็นและมปีระโยชน์ต่อการทําหน้าทีก่รรมการของบรษิัทนอกจากนี้

กรณีทีบ่รษิทัมกีารขยายการดาํเนินธุรกจิและโครงการลงทุนต่างๆ บรษิทัจะเชญิกรรมการเขา้มามสี่วนร่วมในการเยีย่มชมและ

ตรวจสอบความคบืหน้าของโครงการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหเ้กดิแก่ผูถ้อืหุน้ 

แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบรษิัทเล็งเห็นถึงความสําคญัของการกําหนดแผนสบืทอดงานกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารหรือ

ผูบ้รหิารระดบัสงูไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งเพื่อเป็นการเตรยีมพรอ้มใหเ้กดิความมัน่ใจว่าบรษิทัมกีารเตรยีมทรพัยากร

บุคคลใหส้ามารถรบัผดิชอบทดแทนกนัไดโ้ดยมกีารโยกยา้ยหน้าทีค่วามรบัผดิชอบงานตามความเหมาะสมเพื่อสรา้งโอกาสให้

ผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละสายงานไดม้โีอกาสเรยีนรูง้านทีห่ลากหลายสามารถทดแทนกนัไดต้ลอดเวลาพรอ้มกนัน้ีคณะกรรมการ

บรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดําเนินการศกึษาหาขอ้มูลและที่ปรกึษาในการดําเนิน

โครงการแผนการสบืทอดงานใหด้ยีิง่ๆขึน้ต่อไป 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นรวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยมวีธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการนําขอ้มูล

ภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพื่อสว่นตนหรอืผูอ้ื่นดงันี้ 

1. ดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารฝา่ยต่างๆเขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเองคู่สมรส

และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ

ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

2. ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยก์รรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องแจง้ต่อคณะกรรมการทราบ

ในวาระเรื่องรายงานการถอืหลกัทรพัย ์

3. ขอ้มลูภายในหรอืเอกสารทีม่สีาระสาํคญัของบรษิทัทัง้ในรปูเอกสารและ Soft File จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นทีร่ดักุมและจํากดั

ใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูตามความจําเป็นเท่านัน้โดยเฉพาะขอ้มูลภายในทีเ่ป็นความลบัในกรณีทีจ่ําเป็นต้อง

เปิดเผยต่อพนักงานบรษิัทจะให้พนักงานทราบถึงขอ้จํากดัในการนําขอ้มูลไปใช้อย่างถูกต้องในกรณีที่พนักงานนํา

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะถอืว่าเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

4. การตดิตามผลการปฏบิตังิานจะดาํเนินการสุม่ตรวจกรณีทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผ่ดิปกตริวมถงึการตรวจสอบผ่าน

ระบบสารสนเทศของบรษิทัและขา่วสารจากภายนอก 
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บุคลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรของบรษิทัมดีงันี้ 

ค่าตอบแทน 2557 2558 
จาํนวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 319 445 
เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 9,749,921.76 18,469,672.77 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นียัสาํคญัอนัมผีลกระทบทางดา้นลบต่อบรษิทั 
 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับบุคคลากรมาโดยตลอดและมีการกําหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อความ

เจรญิก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตน โดยกําหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารบัการอบรมที่สอดคล้องกบั

ทศิทางและกลยุทธ์ของบรษิทั มกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่

เกี่ยวกบัการทํางาน รวมทัง้เรื่องจรยิธรรมและใหพ้นักงานเขา้ร่วมอบรมและสมัมนา เพื่อเพิม่พูนความรูภ้ายนอกบรษิทัด้วย 

นอกจากนี้บรษิทัมกีารวางแผนการอบรมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทัง้สนับสนุนใหม้กีารสื่อสาร

เพื่อถ่ายทอดและบรหิารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกนัระหว่างพนักงานในองคก์รนอกจากนี้บรษิทัมุ่งเน้นการ

พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน และบุคลากรมกีารพฒันาพนักงานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยัอาชวีอ

นามยัและสิง่แวดลอ้มในทีท่าํงาน โดยมกีารจดัอบรมเกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัและการปฎบิตัตินในโรงงานอย่างต่อเนื่อง 

เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางปทัมา  วงษ์ถว้ยทอง ทาํหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั โดยใหม้อีาํนาจหน้าทีต่ามที่

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบยัที4่) พ.ศ.2551 โดยมคีุณสมบตั ิ

ขอบเขตและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

คณุสมบติั 

อา้งองิจากกฎหมายมไิดก้าํหนดคุณสมบตัขิองเลขานุการบรษิทัไว ้จงึถอืเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการทีต่อ้งดแูล

รบัผดิชอบใหบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมเขา้มาปฏบิตัหิน้าที ่โดยเลขานุการบรษิทัซึง่เป็นลกูจา้งของบรษิทัมิ

สามารถรบัหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัในบรษิทัอื่นๆ แต่อาจรบัหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัในบรษิทัย่อยได ้

ขอบเขตและหน้าท่ี 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้เีลขานุการบรษิทัทาํหน้าทีป่ระสานงานระหว่างกรรมการบรษิทัและฝา่ยบรหิาร ทาํหน้าทีด่แูลและ

ประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆทีเ่กีย่วขอ้ง สนบัสนุนใหด้าํเนินการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีพรอ้มปฏบิตัิ

ตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) โดยเลขานุการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายและบรษิทักาํหนด ดงันี้ 
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1. ใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม

อย่างถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัสาํคญัแก่กรรมการ 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการ และฝา่ยบรหิาร ดแูลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้

ดาํเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

3. จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ และประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึปฏบิตัิ

ต่างๆ  

4. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมติ

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบและขอ้กาํหนดของ กลต. และ ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบรษิทั 

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

7. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

8. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

9. จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีหก้บักรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

10. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของบรษิทั 

11. เรื่องอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี2558  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

32 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

นายเชดิพงษ์  สริวิชิช ์

ประธานกรรมการบรษิทั 
 

ประวติัการศึกษา 

 

   ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัจอรจ์ทาวน์ สหรฐัอเมรกิา 
   ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  
ประวติัการท างาน  
   ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บรษิทั ไออารพ์ซีจีาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการบรษิทั เงนิทุนแอ๊ดวานซ ์จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จาํกดั 
ประธานกรรมการ บรษิทั วทิยัไบโอพาวเวอรจ์าํกดั  
กรรมการบรษิทั เอเวอรก์รนีพลสั จาํกดั 
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั โทรเีซนไทย        
เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) 

   2549 - 2552 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา บรษิทั ปตท. เคมคิอลจาํกดั (มหาชน) 
   2548 - 2551 ประธานกรรมการ บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีมจาํกดั (มหาชน) 
   2548 – 2550 ประธานกรรมการ บรษิทั โรงกลัน่น้ํามนัระยองจาํกดั (มหาชน) 
   2547 – 2551 ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยออยลจ์าํกดั (มหาชน) 
   2546 - 2550 ประธานกรรมการ บรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 
   2546 - 2550 ประธานกรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
   2546 - 2547 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 
   2545 - 2549 ปลดักระทรวงพลงังาน 
  
ประวติัการอบรม หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่40 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบั                

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 วงษถ์ว้ยทอง 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

รองประธานกรรมการบรษิทั และเลขานุการบรษิทั 
 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ, นโยบาย และ การวางแผน) มหาวทิยาลยัมสิซรู ี

สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการท างาน  

   2551 – ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, รองประธานกรรมการ และเลขานุการ บรษิทั โซลารต์รอน

จาํกดั (มหาชน) 

   2557 – ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมตรวจสอบ บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

   2548 – 2551 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั โซลารต์รอนจาํกดั (มหาชน) 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่7/2559 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่54/2549 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่54/2549  

 ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาท การสอบทานขอ้มลูการเงนิและขอ้มลูที ่   
มใิช่การเงนิ, สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 Fraud Prevention and Information Security Governance 

 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 จาํกดั (มหาชน) 

   2547 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

   2550 – 2551 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจาํกดั (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 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์การท างาน  

 อนุกรรมาธกิารศกึษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 

 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 

รองอธบิดกีรมสรรพากร 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัอุทธรณ์ภาษ ีกรมสรรพากร 

นิตกิร 9 ชช. (ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นป้องกนัและปราบปราม 
ผูท้าํลายระบบภาษ)ี สาํนกัตรวจสอบภาษกีรมสรรพากร 

รองโฆษกกระทรวงการคลงั 

เลขานุการกรม กรมสรรพากร 

โฆษกกรมสรรพากร 

กรรมการชาํระบญัช ีบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บรษิทั กรุงไทยกฎหมาย จาํกดั 

ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 

กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกจิ คนต่างดา้วกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จาํกดั 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบ บรษิทั

อุตสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่งบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม 

กรรมการ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

  

  



รายงานประจ าปี2558  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

36 

 

การด ารงต าแหน่ง

กรรมการอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกฎหมายบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จาํกดั(มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจด

ทะเบียน 

 

ทีป่รกึษาสมาคมสถาบนัทีป่รกึษาการจดัการแหง่ประเทศไทย 

 ทีป่รกึษาสถาบนัวทิยาการเศรษฐกจิและการคลงั 

 อุปนายกสมาคมขา้ราชการสรรพากร 

 กรรมการการมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั (สวค.) 

 กรรมการสมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 

 กรรมการรุ่นที ่1 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้ และการพาณิชย ์(TEPCOT) 

 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบรษิทัไทย (DCP59) 

 ประธานบรษิทั ภูตรา คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

 ประธานบรษิทั จนัคาํ เรสซเิดน้ท ์จาํกดั 

 กรรมการอสริะและกรรมการตรวสอบ บรษิท น่ําเฮงคอนกรตี (1992) จาํกดั 

ประวติัการอบรม  

 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่19 (บยส.19) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certificate Program (DCP)รุ่น 59/ 2548 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารการยุตธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นที ่3 (บยป.3) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT)รุ่นที ่1 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่3 (วตท.3) 

 หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชนสถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นที ่3 (ปรม.3) 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชนวทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร รุ่นที ่4515 

(ปรอ.15) 

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 โซลารต์รอนจาํกดั (มหาชน) 

   2549 – 2558 กรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการบรษิทั อนิทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

   2549 – 2556 กรรมการ บรษิทั กลางดงไลม แอนด ์เอก็ซเ์พริท์เอน็ไวรอนเมนท ์จาํกดั 

ประวติัการอบรม  

 หลกัสตูร Advance Audit Committee Programs รุ่นที ่1/2552 

 - MIA 5/2552 

 - MFR 8/2551 

 - MIR  6/2552 

 - MFM 1/2552 

 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที ่5/2553 

 หลกัสตูร Chartered Director Class รุ่นที ่3/2551  

 หลกัสตูร The Role of the Chairman Program 13/2549 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่72/2549 

 หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Report 4/2549 

 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่1/2547 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2547 

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0- 
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คณะกรรมการบรษิทั 

ดร.ภาวนั สยามชยั 

กรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หน้าทีด่า้นปฏบิตักิาร 

 
ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาเอก วศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยแีหง่โตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 

   ปรญิญาโท วศิวกรรมมหาบณัฑติ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

   ปรญิญาตร ี วศิวกรรมบณัฑติ สาขาไฟฟ้า เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการท างาน  

   2548 - ปจัจุบนั กรรมการ, ประธานเจา้หน้าทีด่า้นปฏบิตักิาร บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2550 - 2552 Project Coordinator Centrotherm photovoltaics AG, Germany 

   2548 - 2552 ทีป่รกึษาอาวโุส, บรษิทัโซลารต์รอนจาํกดั (มหาชน) 

   2539 - 2548 นกัวจิยัและหวัหน้าโครงการวจิยั สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

 นกัวจิยัศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ 

  

งานวิชาการ อาจารยพ์เิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  

 อาจารยพ์เิศษ สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) 

รางวลั 
 

รางวลัการวจิยั กองทุนรชัดาภเิษกสมโภช ดา้นวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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 

นายพงศศ์กัดิ ์ธรรมธชัอาร ี

กรรมการบรษิทั 

 

ประวติัการศึกษา  

    ปรญิญาตร ี แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                                                                      

วุฒบิตัร ผูเ้ชีย่วชาญ โสต นาสกิ ลารงิซ ์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  

  

ประวติัการท างาน  

   2535 – ปจัจุบนั เจา้ของและผูป้ระกอบการ บรษิทั พงศศ์กัดิค์ลนิิกเวชกรรม จาํกดั 
มสีาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ ประมาณ 50 -60 สาขา 

  

สดัสว่นการถอืครองหุน้  18.61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี2558  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

40 

 

คณะกรรมการบรษิทั  

นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ 

กรรมการบรษิทั 

ประวติัการศึกษา    บรหิารธุรกจิบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) 

  

ประวติัการท างาน  

   2556-ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยพฒันาธรุกจิและกลยุทธอ์งคก์ร  

บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) 

   2556 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกจิและกลยทุธอ์งคก์ร บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพ

เพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) 

   2555 - 2556 ผูอ้าํนวยการ ฝา่ยวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   2550 - 2552 นกัวเิคราะห ์ฝา่ยวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)  

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น -0- 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ   

 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการบรหิารจดัการธุรกจิดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีาโดยตลอด 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทฯ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่มเีนื้อหาครอบคลุมหลกัการ

ก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบตัิของส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ในหมวดต่าง ๆ ดงันี้ 

 สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการ และเขา้ใจบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ทีม่ต่ีอบรษิทั ผูถ้ือหุ้นผูม้สี่วนได้เสยี บรษิทัปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัิส าหรบับรษิัทจดทะเบยีนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยส าหรบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. บริษัทให้ความส าคญัในการเคารพสทิธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสทิธิข ัน้พื้นฐานตาม

กฎหมายสทิธใินความเป็นเจา้ของผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการและสทิธอิื่นทีค่วรมนีอกจากนี้บรษิทัดูแลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธิ

ตามกฎหมาย เช่น การใหข้อ้มลู ขา่วสาร ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัการจดัส่งข่าวสารทีส่ าคญัทางจดหมายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึ

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความจ านงในการเขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั 

2. บรษิทัมกีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่้อง

ตดัสนิใจในทีป่ระชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า โดยไดส้่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาเป็น

การล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั อกีทัง้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 บรษิทัมกีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมไวใ้น

เวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อเปิดโอกาสให ้  ผูถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร 

3. ผูถ้ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆ ของบรษิัทได้ที่ www.solartron.co.th ซึ่งจะมขีอ้มูลทางการเงนิ 

ขอ้มูลของบริษัทต่างๆรวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศกึษาสารสนเทศของ

บรษิทัได ้อกีทัง้ยงัสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านทาง Email: support@solartron.co.th  

4. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้้ถอืหุน้ไดใ้ชส้ทิธแิละออกเสยีงอย่างเตม็ที ่อย่างเช่น 

การแยกปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเป็น 2 ครัง้โดยก าหนดการปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจ าปีก่อนทีจ่ะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้

เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปนัผลอกีครัง้ เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผู้ถือหุ้นในการเลอืกที่จะถอืหุ้นเพื่อรบัเงนิปนัผลหรอืไม่ การ
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ก าหนดสถานทีใ่นการจดัการประชุมใหส้ะดวกต่อผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัเลอืกจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทีโ่รงแรมซึง่อยู่ในใจกลาง

กรุงเทพฯ และอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบัส านกังานใหญ่ของบรษิทั การประกาศผ่านทางหนังสอืพมิพเ์พื่อแจง้เรื่องการประชุมใหผู้้

ถอืหุน้ทราบการใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชัว่โมง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น หรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและ

ลงมตแิทนได ้

5. บรษิทัจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2558 มกีารเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่มกีารลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรบัรู้

สารสนเทศของบรษิทั เช่น ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคญั ไม่จ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผู้ถอืหุ้น

ทีม่าสาย เป็นตน้ 

6. บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมกบัก าหนด

หลกัเกณฑ์และวธิกีาร กล่าวคอื เป็นผูถ้ือหุ้นรายเดยีวหรอืหลายรายที่ถอืหุน้ ณ วนัที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั มรีายละเอยีดของขอ้มูลประกอบการพจิารณา มเีกณฑ์

การพจิารณาบรรจุวาระ/ไม่บรรจุวาระทีช่ดัเจน มชี่องทางรบัเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรบัเรื่อง ซึ่งภายหลงัที่รบัเรื่อง ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดย

รายละเอยีดดงักล่าว สามารถดผู่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิม่เตมิ  

7. ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์

เช่น ช่องทางรบัเรื่องผ่านไปรษณียล์งทะเบยีนมาทีส่ายงานเลขานุการบรษิทั ช่วงเวลาที่เปิดแบบฟอรม์ขอ้มูลบุคคลผูไ้ดร้บัการ

เสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ การแสดงความยนิยอมของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ โดยรายละเอยีดดงักล่าว สามารถดูผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท ซึ่งภายหลงัที่รบัเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท จะพจิารณากลัน่กรองตามกระบวนการต่อไป 

อย่างไรกต็ามทีผ่่านมาไม่มกีารเสนอชื่อแต่อย่างใด 

8. บรษิทัจดัใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยขอ้มลูจะเหมอืนกบั

ขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ในรูปแบบเอกสาร ส่วนหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบมกีารจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่ว งหน้า

ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั 

9. ในหนังสอืเชญิประชุม บรษิัทแจ้งกฎเกณฑ์และวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงการ

เสนอรายชื่อกรรมการอสิระเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยงัจดัเตรยีมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมาตรฐาน

สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้

10. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีวาระการแต่งตัง้กรรมการ วาระการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชวีาระการจ่ายเงนิปนัผล 

11. ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 ประธานกรรมการได้แจง้กฎเกณฑส์ าหรบัการประชุมและวธิกีาร

ออกเสยีงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเหน็และซกัถามได้ ส่วนในวาระแต่งตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกกรรมการเป็นรายคน มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้กรอกในกรณีที่ไม่เหน็ดว้ย

กบัวาระ และมกีารถ่ายวดีทิศัน์ บนัทกึภาพและเสยีงการประชุม 
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12. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 มกีารแสดงรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้/ไม่เขา้ร่วมประชุม ซึง่มี

กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ มคี าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั มคี าถามและค าตอบหรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป วธิลีงคะแนนและวธินีับ

คะแนน และในกรณีที่ไม่เห็นด้วย จะมีมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ซึ่งทางบริษัทได้

เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเวบ็ไซต ์ภายใน 14 วนั 

13. บรษิทัมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอื

ผูอ้ื่นในทางมชิอบ  

14. บรษิทัก าหนดเกณฑข์อ้บงัคบัของบรษิัทว่ากรรมการบรษิัทจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในห้าง

หุน้สว่นสามญัหรอืหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั

อื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ไดเ้วน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทราบก่อนที่จะมมีตแิต่งตัง้และกรรมการต้องแจง้ให้บรษิัททราบโดยไม่ชกัช้าหากมสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมใน

สญัญาใดๆ ที่บรษิัทท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัช ีหรอืถือหุ้นหรอืหุ้นกู้เพิ่มขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชใีนบรษิัทหรือ

บรษิทัในเครอืโดยบรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของกรรมการผูบ้รหิาร และผูเ้กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการ ผ่าน

วาระการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้ กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอก

เสยีงในวาระดงักล่าว 

2.  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

นอกจากการค านึงถงึการรกัษาผลประโยชน์และสทิธขิองผูถ้อืหุน้แลว้ยงัมกีลุ่มต่างๆ ทีม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ทีช่่วย

สรา้งความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ เช่น กลุ่มลูกคา้ พนักงานของบรษิทั คู่คา้เจา้หนี้ และชุมชนทีบ่รษิัท

ตัง้อยู่ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัด าเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสรา้งจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิมาโดยตลอด เช่น 

สิทธิของผูถื้อหุ้น: ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั”  

สิทธิของพนักงาน: นอกจากสทิธติามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญตัแิรงงานและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้บรษิทัได้

ใหค้วามส าคญัต่อพนกังานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ ไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาตศิาสนา ไม่ว่าเพศหญงิหรอืชาย โดยพนกังานทุกคน

ต่างมสีทิธเิท่าเทยีมกนัและไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค และมสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามต าแหน่งหน้าที่ทีพ่งึไดโ้ดยไม่เลอืก

ปฏบิตั ินอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิการเสรมิสร้างความรูผ้่านการอบรมภายใน และภายนอกบรษิัท อกีทัง้บรษิทัยงัมี

การจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เพื่อสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานภายในบรษิทั มกีารประกาศ นโยบายมรท.8001มาตรฐาน

แรงงานไทย ดา้นสทิธมินุษยชน และความรบัผดิชอบต่อสงัคม พรอ้มกบัไดใ้บรบัรอง มรท.8001ระดบัสมบูรณ์ขัน้สงูสุด จากกรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

สิทธิของลูกค้า: นอกจากสทิธขิองลูกคา้ตามสญัญาที่ไดท้ําขอ้ตกลงกนัแล้ว บรษิทัยงัคํานึงถึงความพงึพอใจของลูกค้าด้วย 

โดยบรษิทัสรา้งระบบตดิตามและประเมนิผลความพงึพอใจของลกูคา้เป็นระยะผ่านระบบบรหิารงานคุณภาพ  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 , ANSI/UL 1703:2002 R5.12 (Aug 2014) ,The Micro generation Product 
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Certification Scheme new BREG mark and มอก.1843-2553,มอก.2580-2-2555โดยมุ่งหมายทีจ่ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์

กบัลกูคา้ในระยะยาว 

สิทธิของคู่ค้า: ความสมัพนัธข์องคู่คา้บรษิทั สว่นใหญ่จะอยู่ในรปูของการเขา้ไปร่วมลงทุนในกจิการร่วมกนับรษิทัค านึงถงึสทิธิ

ตามกฎหมายและสทิธติามสญัญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยดึหลกัสจุรติ ความเท่าเทยีมกนั  

สิทธิของเจ้าหน้ี: มีการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า สร้างความไว้วางใจให้กบัเจ้าหนี้ผ่านการ

บรหิารงานอย่างมจีรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มลู เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของบรษิทั 

สิทธิของชุมชนและส่ิงแวดล้อม: บรษิทัรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการปฎบิตัติามกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งและกจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น กฎหมายสิง่แวดล้อมใหค้วามร่วมมอืต่อภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ช่วยพฒันา

สาธารณูปโภคต่างๆ และสนบัสนุนกจิกรรมทางสงัคมเพื่อสรา้งความรู้ความเขา้ใจและพฒันาชุมชนใหย้ัง่ยนื  

นอกจากทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ บรษิทัยงัตระหนักถงึขอ้เสนอแนะ 

ขอ้คดิเหน็ ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถพฒันา หรอืปรบัปรุง การด าเนินงาน โดยบรษิทัจดัช่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิต่อกบั

บรษิทัได ้โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบรษิทัทาง Email : support@solartron.co.th หรอืทางโทรสารไปยงัฝ่ายตรวจสอบ

ภายในทีห่มายเลข 02-381-2971 ซึง่ในปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัไม่ไดร้บัแจง้เบาะแสการกระท าความผดิแต่อย่างใด 

 

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บริษัทได้ค านึงถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้

ด าเนินการ 

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

หลกัทรพัยฯ์ และผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.solartron.co.th นอกจากนี้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั ยงัมกีารน าเสนอข่าว

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ 

2. บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิทัง้ในสว่นของหน้าทีข่องคณะกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

และผู้บรหิาร นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม จรรยาบรรณธุรกจิ และประวตักิารอบรมกรรมการ 

เป็นตน้ 

3. จดัใหม้รีายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี ซึง่มเีน้ือหารบัรองการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ีและมกีาร

รายงานทางการเงินที่มีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชีโดยรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธาน

กรรมการและกรรมการบรหิาร 

4. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วยข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ 

วสิยัทศัน์/ภารกจิ ธุรกจิและผลติภณัฑ ์นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและผลการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด ขอ้มูลนักลงทุน 

รายงานประจ าปี งบการเงนิ และขา่วสารทีบ่รษิทัเผยแพร่ โดยมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5. บรษิทัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูล้งทุนเพื่อให้ไดร้บัทราบขอ้มูลทีถู่กต้อง โปร่งใส

และทั ว่ถึง  บริษัทจึงจัดทีม งานเพื่ อรับผิดชอบติด ต่อประสานงานกับผู้ ลงทุน โดยสามารถติด ต่อได้ที่  Email: 

support@solartron.co.th  

 

 

mailto:support@solartron.co.th
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4.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน โดยเป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 

คน ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการบรหิารทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มคีวามหลากหลายในความรู้ ความสามารถ เช่น 

ความรูค้วามเชีย่วชาญ ดา้นบญัช ีการเงนิ กฎหมายการปกครอง เทคโนโลยกีารผลติ การตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ / - - 
นางปทัมา       วงษ์ถว้ยทอง / - / 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา / - / 

นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ / / - 
นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ / / / 

นายเอกฉตัร ลลีาปญัญาเลศิ / / - 
นายภาวนั       สยามชยั / - - 

นายแพทยพ์งศศ์กัดิ ์ นายเอกฉตัร  ลลีาปญัญาเลศิ ธรรมธชัอาร ี / - - 

 

2. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง 

ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัหนึ่งในสาม ดงันัน้วาระการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการจะอยู่ประมาณ 2 ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระ หากยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการ

ชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน 

3. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีการก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบ อีกทัง้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่

กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ 

นอกจากนี้ เพื่อให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอิสระอย่างแท้จรงิ ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็น

ประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมวีาระ 2 ปีในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระหาก ยงั

ไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหมใ่หค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้

มาแทน และในกรณีทีก่รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบรษิัท และไม่ได้รบัการคดัเลอืกให้เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทอีกจะท าให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทัง้นี้หากมีกรรมการเพิ่มใหม่ระหว่างปีใน

กรรมการชุดย่อย ใหก้รรมการนัน้มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดมิ 

4. ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท ที่ว่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้ส่วน

สามญัหรอืหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัอื่นที่
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ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ

ก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

5. บรษิทัไดก้ าหนด วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนก ากบั

ดแูลใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยบรษิทัไดม้กีารก าหนดแผนกลยุทธร์ะยะสัน้

และระยะยาวในการพฒันาโครงการและมกีารลงทุนอย่างต่อเนื่องพรอ้มกบัการสง่เสรมิและพฒันาสงัคมโดยเป็นผูป้ระกอบการที่

มจีรรยาบรรณตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว ้

6. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่ว่า “บริษัทให้

ความส าคญัต่อธรรมมาภบิาลทีด่เีพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ พนกังานและลกูคา้ รวมทัง้ความเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิ

ต่อบรษิทัในระยะยาว โดยเน้นถงึระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการก ากบัดูแลฝ่ายบรหิารใหด้ าเนินการ

ตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ” และมกีารสื่อสารส่งเสรมิใหบุ้คลากร

เขา้ใจและปฏบิตัติาม โดยในแต่ละปีมกีารประเมนิผลการปฏบิตัแิละทบทวนนโยบาย 

7. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตัิที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่

กรรมการและพนกังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิซึง่ครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ทีส่ าคญั เช่น ความซื่อสตัย ์คุณธรรม ความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ และการปฏบิตัิตามขอ้กฎหมายต่างๆ รวมทัง้ยงัไดม้บีทก าหนดโทษทางวนิัยอกีด้วย โดยในแต่ละปีส านัก

เลขานุการบรษิทั ฝา่ยตรวจสอบภายใน และสายงานทรพัยากรบุคคล จะมแีนวทางในการประเมนิ เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใน

องคก์ร 

8. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหวัขอ้ทีเ่ป็นรายการระหว่างกนั ตามขอ้ก าหนด 

และวธิกีารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั นอกจากนี้ยงัก าหนดไม่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีในรายการทีจ่ะท าไม่มสี่วน

ร่วมในการตดัสนิใจ และมกีารเปิดเผยขอ้มลูถูกตอ้งและครบถว้นในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

9. การบรหิารงานและการควบคุมภายในทีด่ ีเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ พรอ้ม

ทัง้มขีอ้มูลทีส่มบูรณ์และเชื่อถอืได ้มกีารปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างถูกต้อง รวมทัง้การใชท้รพัยากรของบรษิัท

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารดแูลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั โดยบรษิทัมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน

เพื่อท าหน้าที่วเิคราะหต์รวจสอบ ประเมนิผลใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิการต่างๆ ของบรษิัท 

และมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม หน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอสิระในการปฏบิตัิหน้าที่ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบปีละ 2 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบมกีารใหค้วามเหน็

เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

10 การบรหิารความเสีย่ง อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการจดัใหม้รีะบบการบรหิารความ

เสีย่งครอบคลุมทัง้องคก์ร  
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11. การประชุมคณะกรรมการ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการและมกีารแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหน้า

โดยท าเป็นตารางประจ าปี ซึง่ก าหนดให้มกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ (ในทุกๆ 3 เดอืน) และมกีารประชุมอกีหนึ่งครัง้ 

ภายใน 1 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี อย่างไรกต็าม เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ใน

แต่ละเดอืน บรษิัทได้จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร ซึ่งท าหน้าที่ตดัสนิใจตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั โดยทุกครัง้ทีม่กีารประชุมกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิารไดน้ าเสนอสิง่ทีผ่่านการพจิารณา กลบัมา

แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ เพื่อการก ากบั ดแูล อย่างมปีระสทิธภิาพ 

12. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั ร่วมกนัพจิารณา

เลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเรื่องทีส่ าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ และกรรมการแต่ละคนมคีวาม

เป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุมดว้ย 

 13.ส านักเลขานุการบริษัท มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า                 

อย่างน้อย 7 วนั ซึง่เอกสารดงักล่าวไดใ้หข้อ้มลูและรายละเอยีดอย่างพอเพยีงเพื่อประกอบการพจิารณาอย่างไรกต็าม ในเรื่องที่

ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเปิดเผยล่วงหน้าแลว้จะส่งผลกระทบต่อบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัสามารถน า

เรื่องมาอภปิรายในทีป่ระชุมได ้

14.ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่

กรรมการจะอภิปรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจ

ตดัสนิใจ กรรมการให้ความสนใจกบัทุกวาระที่น าเขา้สู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการก ากบัดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุม

คณะกรรมการบรษิทั มกีารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมประชุม เพื่อน าเสนอขอ้มูล ปญัหาและชีแ้จงรายละเอยีด 

เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ซึ่งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง ทัง้ยงัเป็นการเขา้ถึงขอ้มูล

สารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บรหิารระดบัสูง อกีทัง้ในบางประเดน็ที่มีขอ้มูลไม่เพียงพอ กรรมการบ รษิัท

สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านเลขานุการบรษิทั 

15.รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิัท จะประกอบดว้ยสาระส าคญั เช่น วนัเวลาเริม่ เวลาสิน้สุดประชุม 

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องที่เสนอ สรุปประเดน็การอภิปรายและขอ้สงัเกต  มติ

คณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ย ชื่อผูจ้ดรายงาน และชื่อผูร้บัรองรายงาน บรษิทัไดม้กีารจดัเกบ็รายงาน

การประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรูปเล่มสามารถสบืคน้ง่าย แต่แกไ้ขไม่ได ้มกีารบนัทกึและเปิดเผยจ านวนครัง้การเขา้

ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะจดัขึน้ทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบรหิารซึ่ง

เกีย่วเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัจะจดัขึน้ทุกเดอืน จงึมกีารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิารน าเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย 

ในปี 2558 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานของตนเอง โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจากตลาด

หลกัทรพัยฯ์  

5. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท เพื่อสรรหาผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีค่รบวาระใน

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทุกปี และยงัมสีว่นร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูดว้ย 
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 ในปี 2558 คณะกรรมการไดป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสรุปดงันี้ 

1. การประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความสมบูรณ์ของ

โครงสรา้ง การปฏบิตัหิน้าที ่และการพฒันาตนเองเพื่อเทยีบกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2. การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีค่รบวาระ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชื่อบุคคล

เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2559 ไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่

เหมาะสมเป็นกรรมการ 

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการฯ ไดส้รรหาบุคคลที่มคีวามรอบรูด้้านพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ในเรื่องการผลติแผ่นเซลล์

และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์การออกแบบก่อสรา้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และไดค้ดัสรรบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ มาร่วมเป็นกรรมการใหม่เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่

คณะกรรมการบรษิทั 

ปจัจุบนัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย คุณสุชาติ ไตรศริเิวทวฒัน์ เป็นประธานฯ คุณ

ปทัมา วงษ์ถ้วยทอง และคุณอคัรเดช โรจน์เมธา เป็นกรรมการ การเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทั โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ มี

หลกัเกณฑด์งันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี้             

ในการออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อื

หุน้นัน้มอียู่ตาม (1) โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้โดยบุคคลซึง่

ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะม ีในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บั

การเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

6. การใช้ข้อมูลภายใน 

ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ซึ่งประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุก

ระดบัต้อง ไม่ใช้ขอ้มูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิทั ทีม่สีาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นกรรมการผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง

กลุ่มบรษิทั  
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

 บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั(มหาชน) บรหิารงานภายใต้มาตรฐานสากลขององค์กรระหว่างประเทศในการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม ( ISO14000,ISO18000,Environment System) ซึง่เป็นมาตรการความรบัผดิชอบต่อสงัคมแบบยัง่ยนื ผลิตภณัฑ์

และบรกิารของบรษิทั จดัเป็น Corporate Social Responsibilities in Process เพราะแผ่นเซลลแ์สงอาทติยแ์ละแผงเซลล์

แสงอาทติย ์มคุีณลกัษณะพเิศษ สามารถเปลีย่นพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า จงึเป็นหน่วยผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

สะอาดทีส่าํคญัของประเทศไทยและของโลกสามารถเสรมิความมัน่คงทางพลงังานไดอ้ย่างยัง่ยนือกีดว้ย  

ลกัษณะเด่นของผลติภณัฑข์องบรษิทัคอืสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดใ้นช่วงกลางวนัซึง่เป็นช่วงเวลาทีม่กีารใชไ้ฟฟ้า

สูงสุดของประเทศ (Peak Demand) โดยในปี 2558 นี้ วนัที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.02 น. ณ.อุณหภูมิ 36.7 องศา

เซลเซยีส ประเทศไทยใชไ้ฟฟ้าสงูสุดถึง 27,346 เมกกะวตัต์   ซึง่เป็นสถติสิูงสุดในประวตัศิาสตรก์ารใชไ้ฟฟ้า หากสภาพ

อากาศยงัคงรอ้น และอุณหภูมโิลกมแีนวโน้มสงูขึน้เช่นน้ีจะทาํใหก้ารใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ทางออกทีส่าํคญัทางหน่ึงเพื่อ

ลดการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุ คอื การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร (Solar Rooftop) เพราะประชาชน ธุรกจิ 

และโรงงาน สามารถใชเ้น้ือทีบ่นหลงัคาผลติไฟฟ้าไดเ้องในช่วงกลางวนัทีม่คีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุ นบัเป็นความร่วมมอืใน

การแกป้ญัหาการใชไ้ฟฟ้าแบบยัง่ยนืระหว่างภาครฐั ภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และโรงงาน  

นอกจากนี้ระบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทั ยงัเป็นระบบทีส่ามารถช่วยบรหิารจดัการน้ําในภาวะภยัแลง้ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถบรรเทาปญัหาการขาดแคลนน้ําในพืน้ทีท่ีก่ารไฟฟ้าและการประปาเขา้ไปไม่ถงึ ช่วยลดการแพร่

ระบาดของเชือ้โรคในฤดแูลง้ทีเ่กดิจากแหล่งน้ําทีไ่ม่สะอาดอกีดว้ย 

 พนกังานของบรษิทัทุกคนจงึภูมใิจในการปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีส่ามารถผลติไฟฟ้าสะอาดมาใช ้ช่วยพฒันา

เศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม และมุ่งมัน่ทีจ่ะวจิยั และพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ โดยเน้นการ Reduce, Reuse 

และ Recycle ในทุกกระบวนการทาํงาน 

 

 

 

 

 

ระบบ Solar Rooftop บนหลงัคาโรงงานของบรษิทัช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าสงูสุด ภาพแสดงการใชไ้ฟฟ้าสงูสุดช่วงกลางวนัถงึ 27,346 เมกกะวตัต์ 

ปญัหาภยัแลง้ และแนวทางแกไ้ขโดยใชร้ะบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทติย ์                           
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง 
 

การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ บรหิารงานโดยมรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอ เพื่อใหส้ามารถรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น 

พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  

ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่5/2558 เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้ประเมนิความ

เพยีงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การพจิารณาใช้ผลตามแบบประเมนิทีส่ านักงาน 

ก.ล.ต. ไดป้รบัปรุง และประกาศใชเ้มื่อเดอืนสงิหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางปฏบิตัดิา้นการควบคุมภายในของ COSO ฉบบั

ปี 2013 ซึง่ครอบคลุมองคป์ระกอบหลกัของระบบควบคุมภายใน 5 ดา้น คอื  

1. การควบคมุภายในองคก์ร  

1.1 แสดงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

1.2 คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร ท าหน้าทีก่ ากบัดูแล และตรวจสอบความเพยีงพอของระบบ

ควบคุมภายใน 

1.3 ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการ 

1.4 มุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

1.5 ก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2. การประเมินความเส่ียง 

2.1 ก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนเพยีงพอ เพื่อใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.2 ระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 

2.3 พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.4 สามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 

3.1 มมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

3.2 เลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 

3.3 จดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ไดก้ าหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อใหน้โยบาย

ทีก่ าหนดไวน้ัน้สามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

4.1 บรหิารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมคีุณภาพ เพื่อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีก่ าหนด

ไว ้
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4.2 สื่อสารขอ้มูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวตัถุประสงค์และความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในที่เป็นต่อการ

สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีว่างไว ้

4.3 สือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 

5. ระบบการติดตาม 

5.1 ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการควบคุมภายใน ไปอย่างครบถว้น เหมาะสม 

5.2 ประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีร่บัผดิชอบซึง่รวมถงึผูบ้รหิาร

ระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 

จากผลการพจิารณาคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอครบทัง้ 5 ดา้นขา้ง

ต้น บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในมาโดยตลอดโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตัง้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในขึน้ตัง้แต่แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมื่อปีพ.ศ.2547 รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจ

ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัสามารถช่วย บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทั

และผู้ที่มสี่วนได้เสยีได้ ดงันัน้ จงึเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัทที่จะต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่า บรษิัทมีระบบควบคุม

ภายในทีเ่หมาะสม และเพยีงพอในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถป้องกนัความเสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัท าบญัช ีรายงานทีถู่กตอ้งน่าเชื่อถอื 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมนิความเสีย่งของการด าเนินงานในกลุ่มธุรกจิเป็นรายไตรมาส โดย

พจิารณาปจัจยัเสีย่งทัง้ปจัจยัภายในและภายนอก โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบ และการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อใหอ้ยู่ในระดบั

ทีย่อมรบัได ้รวมทัง้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจโดยการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร เพื่อจ าลองสถานการณ์ความเสีย่งใหผู้บ้รหิารได้

เรยีนรู ้เพื่อหลกีเลีย่งและบรรเทาใหอ้ยู่ในระดบัทีบ่รหิารจดัการได ้เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิความรบัผดิชอบ และพฒันาคุณภาพการ

ด าเนินงานในทุกระดบัมกีารตดิตามผลและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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12. บคุคลทีมี่ผลประโยชน์และรายการระหว่างกนั 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

กรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัตามประจําปี  2558 แลว้มคีวามเหน็ว่ารายการซือ้ขาย

ผลติภณัฑ ์ และบรกิารรวมถงึ รายการซือ้สนิทรพัยร์ะหว่างกนั เป็น รายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตขิองบรษิทั และเป็นไปอย่าง

สมเหตุสมผล และจาํเป็นต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั โดย การเขา้ทํา รายการดงักล่าวบรษิทัไดพ้จิารณาถงึประโยชน์สงูสุด

ของบรษิัทและผู้ถอืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนัที่ เกดิขึน้จะถูกกําหนดใหเ้ป็นไปตาม

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแขง่ขนั หรอืเป็นราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผล และมเีงื่อนไขไม่แตกต่างจาก

การทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) 

มาตรการหรอืขัน้ตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บรษิัทมขี ัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั คอื รายการระหว่างกนัต้องอยู่บนพื้นฐานของความจําเป็น            

มคีวามสมเหตุสมผล และยดึแนวทาง ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการทํารายการกบับุคคลภายนอก กรณีทีม่รีายการระหว่างกนัของ

บรษิัท หรอืบรษิัทร่วมกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผล ประโยชน์ มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจําเป็น ในการเขา้ทํารายการและความ

เหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติใน 

อุตสาหกรรม และมกีารเปรยีบเทยีบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด  และในกรณีที่มรีายการระหว่างกนัที่มี

สาระสาํคญั บรษิทัจะจดัให้ ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การประชุมผูถ้อืหุน้

ตามแต่กรณี 

ทัง้นี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะจดัให้

ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ เป็นผูใ้หค้วาม เหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี โดย กรรมการผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าว 

อกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบ หรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในอนาคตบรษิทัอาจมคีวามจาํเป็นทีจ่ะต้องเขา้ทํารายการระหว่างกัน บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่ว กบับุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่กําหนดโดยสภาวชิาชพี

บญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการ

ไดม้าหรอืจําหน่ายไป กรณีการเขา้ทํารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้เป็นปกติ เช่น การจา้งผลติชิน้งาน การซือ้ ผลติภณัฑแ์ละ

วตัถุดบิ และการขายผลติภณัฑ ์เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องในอนาคต บรษิทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบิตัิ

ใหเ้ป็น ไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดยอา้งองิกบัราคาและเงื่อนไขทีเ่หมาะสม ใหม้คีวามยุตธิรรม สมเหตุสมผล และ

สามารถเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด ทีใ่ชก้บัลกูคา้ทัว่ไป รวมทัง้สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัเกณฑข์องรายการทีเ่ขา้ข่ายเป็น
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รายการที่เกดิขึน้เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ กําหนดให้มกีารตรวจสอบการทํารายการระหว่างกนัโดยว่าจา้ง

ผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบของ บรษิทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อย่างไรกต็าม หากมกีารเขา้ทํารายการระหว่างกนัทีไ่ม่เขา้ข่ายรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกตดิงักล่าวขา้งต้น  บรษิทัจะ

ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกั ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการ เปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการระหว่างกนั และการไดม้าหรอืจําหน่าย

ไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบ งบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทั และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้หากมรีายการระหว่างกนัเกดิขึน้กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

มสี่วนไดส้่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็เกีย่วกบั 

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่

เกดิขึน้ บรษิทัจะจดั ใหม้บีุคคลทีม่คีวามรู้ ความชํานาญพเิศษ เช่น ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวามเป็นอสิระ เป็นผูใ้ห้

ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามชํานาญพเิศษ จะ

ถูกนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุ้น แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ทํารายการ

ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั      แต่เป็นการทํารายการที่

บรษิทัไดค้าํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 
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รายการระหว่างกนั ปี 2558 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
และนโยบายการก าหนดราคา ปี 2558 ปี 2557 

บริษทั แฟ๊ค เร้นท์ จ ากดั 
ด าเนินธุรกจิให้เช่าโกดัง
และอาคารโรงงาน 

(1) มีคู่สมรสของกรรมการร่วมกนั 
คือ นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง 

(1) ค่าเช่าโกดงัสินคา้ และอาคารโรงงาน 556,920 556,920 เป็นค่าเช่าสถานท่ีคลงัสินคา้เพ่ือใชใ้นการเก็บสินคา้ของบริษทัเพ่ือขาย
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสถานท่ีดงักล่าวน้ีเป็นสถานท่ีท่ีอยู่
ใกลก้บัสาํนกังานของบริษทั และราคาค่าเช่าไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบกบั
อตัราค่าเช่าโดยทัว่ไป 

บริษทั โซลาร์ตรอน 
 เอน็เนอร์ย ี1 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 99.96% 

(1) ดอกเบ้ียรับ 
(2) ดอกเบ้ียจ่าย 
(3) เจา้หน้ีเงินกูย้มื 

255,068 
- 

5,000,000 

- คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 

บริษทั โซลาร์ตรอน 
 เอน็เนอร์ย ี2 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100% 

(1) ดอกเบ้ียรับ 
(2) ดอกเบ้ียจ่าย 
(3) ลูกหน้ีเงินกูย้มื 

- 
450,493 

27,000,000 

- คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 

บริษทั โซลาร์ตรอน 
 เอน็เนอร์ย ี3 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100% 

(1) ดอกเบ้ียรับ 
(2) ดอกเบ้ียจ่าย 
(3) ลูกหน้ีเงินกูย้มื 

- 
450,493 

27,000,000 

- คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 

บริษทั โซลาร์ตรอน 
 เอน็เนอร์ย ี4 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100% 

(1) ดอกเบ้ียรับ 
(2)ดอกเบ้ียจ่าย 
(3)ลูกหน้ีเงินกูย้มื 

- 
450,493 

27,000,000 

- คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 

บริษทั โซลาร์ตรอน 
 เอน็เนอร์ย ี5 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100% 

(1) ดอกเบ้ียรับ 
(2)ดอกเบ้ียจ่าย 
(3)ลูกหน้ีเงินกูย้มื 

- 
450,493 

27,000,000 

- คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 
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13. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ 
 

การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ของงบการเงนิดงัต่อไปนี้ 

1) สรปุผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร ของบริษทั 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สาํหรบัปี 2558 บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มกีาํไร(ขาดทุน)
สทุธ ิ (37.92) ลา้นบาท ลดลง 74.03 ลา้นบาทคดิเป็น 204.98% จากปี 2557 ทีม่กีาํไรสทุธ ิ36.11 ลา้นบาท โดยคดิเป็นกาํไร
(ขาดทุน)ต่อหุน้ (0.07) บาท 

1.1 รายได้รวม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มรีายไดร้วมทัง้สิน้ในปี 2558 และปี 2557 จาํนวน 722.76 ลา้นบาทและ 
947.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 224.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 23.71 ทัง้นี้
รายไดร้วมแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายโดยแบง่รายไดจ้ากการขายตามสว่นงาน และรายไดอ้ื่น ดงันี้ 
 

 
รายไดร้วม 

 
 
 

ปี 2558 ปี 2557 เพิม่(ลด) 

ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

รายได้จากการขาย 683.36 94.55 921.84 97.30 (238.48) (25.87) 

-รายไดจ้ากการขาย
พรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้า 
273.25 37.81 889.58 93.89 (616.33) (69.28) 

-รายไดจ้ากการขาย 410.11 56.74 32.26 3.41 377.85 1171.22 

รายได้อ่ืนๆ 39.40 5.45 25.58 2.70 13.82 54.04 

รายได้รวม 722.76 100.00 947.42 100.00 (224.66) (23.71) 

  
รายได้จากการขาย 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มรีายไดจ้ากการขายในปี 2558 และปี 2557 จาํนวน 683.36 ลา้นบาทและ 921.84 
ลา้นบาทตามลาํดบั ซึง่ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 238.48 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 25.87 
 
 รายได้อ่ืน 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มรีายไดอ้ื่นในปี 2558 และปี 2557 จาํนวน 39.40 ลา้นบาท และ 25.58 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เพิม่ขึน้จาํนวน 13.82 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 54.04 มสีาเหตุมาจากบรษิทัมกีารบนัทกึกาํไรจาก
อตัราแลกเปลีย่น 
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1.2 ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 
 

งบการเงนิ 
 
 
 

ปี 2558 

 

ปี 2557 

 

เพิม่(ลด) 

 
ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

รายไดจ้ากการขาย 683.36 100.00 921.84 100.00 (238.48) (25.87) 

ตน้ทุนขาย 635.27 92.96 784.22 85.07 (148.95) (18.99) 

รวมค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร 

114.94 16.82 106.83 11.59 8.11 7.59 

 - ค่าใชจ้่ายในการขาย 11.96 1.75 9.99 1.08 1.97 19.72 

 -ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 102.98 15.07 96.83 10.50 6.15 6.35 

 
 ต้นทุนขาย 
  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มตีน้ทุนขายในปี 2558 และ ปี 2557 จาํนวน 635.27 ลา้นบาทและ 784.22 ลา้น
บาทตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 148.95 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 18.99 โดยลดลงตามรายไดจ้ากการขายทีล่ดลง  
 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2558 และปี 2557 จาํนวน 114.94 ลา้น
บาท และ 106.83 ลา้นบาทตามลาํดบั เพิม่ขึน้จาํนวน 8.11 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.59 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่
จาํนวนพนกังานเพื่อรองรบัการขยายกาํลงัการผลติ และการปรบัเพิม่ค่าตอบแทนพนกังานประจาํปี 
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ก าไร 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

 
งบการเงนิ 

 
 
 

ปี 2558 

 

ปี 2557 

 

เพิม่(ลด) 

 
ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

ลา้นบาท 

 

% 

 

รายไดจ้ากการขาย 683.36 100.00 921.84 100.00 (238.48) (25.87) 

ตน้ทุนขาย 635.27 92.96 784.22 85.07 (148.95) (18.99) 

กาํไรขัน้ตน้ 48.09 7.04 134.62 14.60 (86.53) (64.28) 

รายไดอ้ื่น 39.40 5.76 25.58 2.77 13.82 54.03 

 รวมค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร 

114.94 16.82 106.83 11.59 8.11 7.59 

 กาํไร(ขาดทุน)ก่อน
ตน้ทุนทางการเงนิและ
ภาษเีงนิได(้EBIT) 

(27.46) (4.02) 56.36 6.11 (83.82) (148.72) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (18.95) (2.77) (10.19) (1.11) 8.76 85.96 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 8.49 1.24 (10.06) (1.09) (18.55) (184.39) 

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี (37.92) (5.55) 36.11 3.92 (74.03) (205.01) 

 
ก าไรขัน้ต้น 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกีาํไรขัน้ตน้ในปี 2558 และปี 2557 จาํนวน 48.09 ลา้นบาท และ 134.62 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 86.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 64.28  
 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้(EBIT) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกีาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ (EBIT) ปี 2558 และปี 
2557 จาํนวน (27.46) ลา้นบาท และ 56.36 ลา้นบาทตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 83.82 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 
148.72 เน่ืองจากอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีล่ดลง  
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ก าไรสุทธิส าหรบัปี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกีาํไร(ขาดทุน)สทุธสิาํหรบัปี 2558 และปี 2557 จาํนวน (37.92) ลา้นบาท และ 
36.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 74.03 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 205.01  

 
 2) ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์
 
สว่นประกอบของสนิทรพัย ์
 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ ประจาํปี 2558 และ 2557 
 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 51.04 1% 48.46 2% 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น-สทุธ ิ 255.21 7% 63.96 3% 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ 115.64 3% 24.08 1% 

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 3.19 0% 2.01 0% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5.00 0% - - 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 921.58 25% 503.63 23% 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 22.20 1% 136.14 6% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น :     

     ลกูหนี้สรรพากร 68.18 2% 17.06 1% 

     อื่นๆ 32.47 1% 1.36 0% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,474.50 40% 796.71 36% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

     

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 131.52 4% 131.63 6% 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 133.99 4% - - 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,861.46 51% 1,230.87 57% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 10.73 0% 8.94 0% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธ ิ 16.52 1% 7.92 0% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น :     

      ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลหกัณทีจ่่าย 1.28 0% 11.77 1% 

      เงนิมดัจาํ 2.23 0% 0.95 0% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,157.75 60% 1,392.09 64% 

รวมสินทรพัย ์  3,632.25  100%  2,188.79  100% 

 
คณุภาพของสินทรพัย ์
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มสีนิทรพัยร์วมสาํหรบัปี 2558 และปี 2557 จาํนวน 3,632.25 ลา้นบาท และ 
2,188.79 ลา้นบาทตามลาํดบั ซึง่เพิม่ขึน้จาํนวน 1,443.45 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 65.95 ซึง่สว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้
ของ ลกูหนี้การคา้ สนิคา้คงเหลอื และทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 
3) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 
 
 3.1 สภาพคล่อง 
 
 สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 
  

ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ ประจาํปี 2558 และ 2557 
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  (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบกระแสเงินสด 

 
31 ธนัวาคม 2558 

 
31 ธนัวาคม 2557 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรม
ดาํเนินงาน 

(654.01) (176.68) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมการ
ลงทุน 

(614.62) (267.79) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)  กจิกรรมการ
จดัหาเงนิ 

1,271.21 311.18 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้
(ลดลง)-สทุธ ิ

2.58 (133.29) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ตน้ปี 48.46 181.75 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายปี 

51.04 48.46 

 
 
 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงาน ในปี 2558 ลดลง (654.01) ลา้นบาท และมีกระแสเงนิสดสทุธิ
จากกจิกรรมการดาํเนินงาน ในปี 2557 ลดลง (176.68) ลา้นบาท เน่ืองจากสนิทรพัยด์าํเนินงานเพิม่ขึน้โดยรายการทีเ่พิม่ขึน้ที่
สาํคญัไดแ้ก่ ลกูหนี้การคา้ สนิคา้คงเหลอื และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 
 
 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน ในปี2558 ลดลงจาํนวน(614.62) ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสด
สทุธจิากกจิกรรมการลงทุน ในปี 2557 ลดลงจาํนวน (267.79) ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัไดซ้ือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และ
ลงทุนซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เพื่อขยายกาํลงัการผลติของโรงงาน Cell Factory และ Module Factory จากขนาด 70 เมกกะ
วตัต ์เป็น 200 เมกกะวตัต ์ 
 
 กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ ในปี 2558 เพิม่ขึน้ 1,271.21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก กระแสเงนิสด
สทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิปี 2557 ทีเ่พิม่ขึน้ 311.18 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2558 บรษิทัมเีงนิสดรบัจากการกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้และมกีารเพิม่ทุน 
 
 ทัง้นี้จากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิ ของบรษิทั มผีลทาํใหเ้งนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ประจาํปี 2558 เพิม่ขึน้สทุธ ิจาํนวน 2.58 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้น
งวด 48.46 ลา้นบาท ทาํใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด เท่ากบั 51.04 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ในปี 2558 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 1.09 เทา่ ลดลงจากปี 2557 ซึง่
เท่ากบั 2.16 เท่า เน่ืองจากมกีารเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี้การคา้ ตัว๋แลกเงนิขายลด และเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 
 
ความสามารถของการช าระคืนหน้ีสินระยะสัน้ 
 
 ปี 2558 บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนจาํนวน 1,352.93 ลา้นบาท ในขณะทีม่สีนิทรพัยห์มุนเวยีนจาํนวน 1,474.50 ล้าน
บาท จงึสรุปไดว้่า บรษิทัมคีวามสามารถในการจ่ายคนืหนี้สนิระยะสัน้ไดท้ัง้หมด 
 
4) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 
 4.1 โครงสรา้งเงนิทุน 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ปี 2558 บรษิทั มหีนี้สนิ จาํนวน 1,594.49 ลา้นบาท ส่วนในปี 2557 
บรษิทั มหีนี้สนิจาํนวน 692.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 902.10 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 130.29 มผีลใหห้นี้สนิต่อทนุ 
(D/E) อยู่ในระดบั 0.78 เท่า ขณะทีปี่ก่อนอยู่ทีร่ะดบั 0.46 เท่า ซึง่ถอืว่าบรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนทีต่ํ่า สามารถสรุปไดว้า่ 
บรษิทั ยงัคงมโีครงสรา้งทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง 
 
 4.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ปี 2558 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 2,037.76 ลา้นบาท 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 มสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 1,496.40 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 541.36 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 36.18 เน่ืองจาก
บรษิทัมกีารเพิม่ทุน 
 
 4.3 หนี้สนิ 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ปี 2558 บรษิทั มหีนี้สนิ จาํนวน 1,594.49 ลา้นบาท สว่นในปี 2557 
บรษิทั มหีนี้สนิจาํนวน 692.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 902.10 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 130.29 เน่ืองจากบรษิทัมกีาร
เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี้การคา้ ตัว๋แลกเงนิขายลด และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 
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บริษทั  โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 

 

รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  2558 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน)  

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  และ    งบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวม  สาํหรบังวดเริม่ตัง้แต่วนัที ่5 
มกราคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558   และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ  งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อื
หุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั ของบรษิทั  โซลารต์รอน  จาํกดั (มหาชน)  และ
บรษิทัย่อย   และของเฉพาะบรษิทั  โซลารต์รอน  จาํกดั  (มหาชน)   รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมาย
เหตุเรื่องอื่นๆ  
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายใน ทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิาน
ตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระสาํคญัหรอืไม ่

 
การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจาํนวนเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูใน งบ
การเงนิ   วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ี  ซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว
ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํ และการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีค่วรของกจิการ 
เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของ
การควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของการประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิารรวมทัง้การประเมนิการนําเสนอ 
งบการเงนิโดยรวม 

 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ)  - 2 -  
 
ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั โซลารต์รอน  จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของ
เฉพาะบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558  และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวม
สาํหรบังวดเริม่ตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558   และผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั    โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
เรือ่งอ่ืน 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 และขอ้ 12 ว่าในเดอืนมกราคม 2558 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้ใหม่ 
จาํนวน 5 แห่ง บรษิทัฯ จงึไดเ้ริม่จดัทาํงบการเงนิรวมโดยนํางบการเงนิของบรษิทัย่อยทัง้ 5 แหง่มารวมในงบการเงนิรวม ตัง้แต่
ไตรมาสที ่1 ของปี 2558 เป็นตน้ไป 

 

 

 

( นางสาวชวนา   ววิฒัน์พนชาต ิ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 

 

 

 

บรษิทั สาํนกังานปีตเิสว ีจาํกดั 
8/4 ชัน้ 1, 3  ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหานคร 
 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2559 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
  งบแสดงฐานะการเงนิ 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

        
หน่วย : บาท 

        
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        
ณ วนัท่ี 

 
ณ วนัท่ี 

 
ณ วนัท่ี 

 
ณ วนัท่ี 

        

31 ธนัวาคม 
2558 

 
31 ธนัวาคม 2558 

 
31 ธนัวาคม 2557 

 
1 มกราคม 2557 

      
หมายเหตุ 

     
(ปรับปรุงใหม่) 

 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์                   

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
 

                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   7           74,363,363            51,036,183           48,458,129        181,750,955  

เงินลงทุนชัว่คราว   
 

                      -                          -                         -            17,173,493  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ   6.2 และ 8         254,953,759          255,208,827           63,959,144        232,931,836  

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ   9         115,640,630          115,640,630           24,084,702        252,720,943  

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน   
 

           3,185,126             3,185,126             2,010,951            2,953,164  

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย   6.2                       -               5,000,000                       -                        -    

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ   10         921,582,013          921,582,013         503,626,828        118,898,229  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรและอุกรณ์   
 

          22,201,229            22,201,229         136,140,717            5,586,240  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   
 

                

  ลูกหน้ีสรรพากร   
 

          68,515,078            68,179,698           17,062,011          24,947,340  

  อ่ืนๆ       
 

          32,466,293            32,467,894             1,364,765          19,752,044  

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   
 

        100,981,371          100,647,592           18,426,776          44,699,384  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน   
 

     1,492,907,491       1,474,501,600         796,707,247        856,714,244  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
 

                

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั   11         131,524,900          131,524,900         131,632,087        111,120,328  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   12                       -            133,998,000                       -                        -    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   4 และ 13      1,865,959,486       1,861,459,486       1,230,870,298      1,174,184,375  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ   14           10,727,225            10,727,225             8,937,767            9,830,921  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   4 และ 15           16,525,680            16,525,680             7,922,142            7,528,820  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   
 

                

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย   
 

           1,286,890             1,285,963           11,769,535                      -    

 
เงินมดัจาํ 

    
         2,226,867  

 
         2,226,867  

 
           954,828  

 
          710,573  

 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

   
         3,513,757  

 
         3,512,830  

 
       12,724,363  

 
          710,573  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
   

   2,028,251,048  
 

   2,157,748,121  
 

   1,392,086,657  
 

  1,303,375,017  

รวมสินทรัพย์   
 

   3,521,158,539  
 

   3,632,249,721  
 

   2,188,793,904  
 

  2,160,089,261  
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
  งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
  

               

        
หน่วย : บาท 

        
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        
ณ วนัท่ี 

 
ณ วนัท่ี 

 
ณ วนัท่ี 

 
ณ วนัท่ี 

        
31 ธนัวาคม 2558 

 
31 ธนัวาคม 2558 

 
31 ธนัวาคม 2557 

 
1 มกราคม 2557 

     
หมายเหตุ 

     
(ปรับปรุงใหม่) 

 
(ปรับปรุงใหม่) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
        หนีสิ้นหมุนเวยีน 

          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
          

 
จากสถาบนัการเงิน 

 
16 

 
      376,866,928  

 
      376,866,928  

 
160,478,675      

 
   170,237,803  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6.2 และ 17 
 

      348,473,419  
 

      350,050,392  
 

151,768,706      
 

   451,397,219  

ตัว๋แลกเงินขายลด 
 

18 
 

      400,000,000  
 

      400,000,000  
 

                   -    
 

                  -    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 
 

6.2 
 

                    -    
 

      108,000,000  
 

                   -    
 

                  -    

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 
          

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
19 

 
        87,504,000  

 
        87,504,000  

 
43,752,000         

 
                  -    

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 

 
20 

 
         3,464,419  

 
         3,464,419  

 
4,687,698           

 
       4,235,673  

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 
 

9 
 

        17,711,143  
 

        17,711,143  
 

1,484,150          
 

       2,812,202  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ี 
          

 
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
21 

 
         1,992,450  

 
         1,992,450  

 
1,843,330           

 
          132,800  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
   

                    -    
 

                    -    
 

                   -    
 

       8,179,061  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
   

         7,345,271  
 

         7,345,271  
 

5,463,444           
 

     19,361,629  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 
   

   1,243,357,630  
 

   1,352,934,603  
 

369,478,003       
 

   656,356,387  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
          เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 
 

19 
 

      226,036,000  
 

      226,036,000  
 

306,248,000       
 

                  -    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 
 

20 
 

         1,854,862  
 

         1,854,862  
 

5,319,284           
 

       8,346,770  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 
 

21 
 

        13,666,267  
 

        13,666,267  
 

11,346,234  
 

     10,361,562  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
   

      241,557,129  
 

      241,557,129  
 

   322,913,518  
 

     18,708,332  

               รวมหนีสิ้น 
    

   1,484,914,759  
 

   1,594,491,732  
 

   692,391,521  
 

   675,064,719  
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558   

               

        หน่วย : บาท 

        งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

        31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  1 มกราคม 2557 

      หมายเหตุ      (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

               
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)          

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนเรือนหุ้น   22         

ทุนจดทะเบียน           

 หุน้สามญั 544,124,723 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในปี 2558         

    หุน้สามญั 791,397,723 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในปี 2557        544,124,723         544,124,723        791,397,723       791,397,723  

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้           

 หุน้สามญั 544,124,723 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในปี 2558         

    หุน้สามญั 494,624,723 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในปี 2557        544,124,723         544,124,723        494,624,723       494,624,723  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น       1,218,760,870      1,218,760,870        676,168,704       676,168,704  

กาํไรสะสม            

 จดัสรรแลว้           

  สาํรองตามกฎหมาย  23          55,965,054           55,965,054          54,268,054         48,243,054  

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร          217,393,024         218,907,342        271,340,902       265,988,061  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่       2,036,243,671      2,037,757,989      1,496,402,383     1,485,024,542  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                      109                       -                        -                       -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       2,036,243,780      2,037,757,989      1,496,402,383     1,485,024,542  

               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       3,521,158,539      3,632,249,721      2,188,793,904     2,160,089,261  

 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

        หน่วย : บาท 

        งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        ปี 2558  ปี 2558  ปี 2557 
      หมายเหตุ      (ปรับปรุงใหม่) 

             รายได้            

รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ         273,247,230         273,247,230         889,575,425  
รายไดจ้ากการขาย           410,109,484         410,109,484           32,260,981  

รายไดอ่ื้น    6.1          39,239,710           39,402,093           25,578,854  

รวมรายได ้            722,596,424         722,758,807         947,415,260  

ค่าใช้จ่าย           
ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ         226,048,743         226,048,743         757,437,966  

ตน้ทุนขาย    6.1        409,221,478         409,221,478           26,781,809  
ค่าใชจ่้ายในการขาย            11,961,297           11,961,297            9,999,818  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          106,137,638         102,983,439           96,829,965  

รวมค่าใชจ่้าย            753,369,156         750,214,957         891,049,558  

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้          (30,772,732)         (27,456,150)          56,365,702  
ตน้ทุนทางการเงิน            (17,152,022)         (18,953,995)         (10,192,269) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้           (47,924,754)         (46,410,145)          46,173,433  
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้  15.2           8,490,671            8,490,671          (10,064,356) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี           (39,434,083)         (37,919,474)          36,109,077  

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่         

   รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนใน
ภายหลงั 

       

 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั        
  ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 15.2              451,468               451,468                       -    

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส าหรับปี           (39,885,551)         (38,370,942)          36,109,077  

การแบ่งก าไร          
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่           (39,433,792)     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                    (291)     

ก าไรสุทธิส าหรับปี          (39,434,083)     

การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จ        
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          (39,885,260)     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                    (291)     

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี          (39,885,551)     

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท : หุ้น) 25  (0.00)  
 

(0.00)   0.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

   
 
 
 
                    บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
                     งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
                     ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
                    
       หน่วย : บาท 
       งบการเงินรวม 
       ส่วนของบริษทัใหญ่     
                    
       ทุนเรือนหุ้น    กาํไรสะสม  รวมส่วนของ  ส่วนไดเ้สียท่ี   
       ท่ีออกและ  ส่วนเกิน  จดัสรรแลว้    ผูถื้อหุ้น  ไม่มีอาํนาจ  รวมส่วนของ 
     หมายเหตุ  เรียกชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น  สาํรองตามกฎหมาย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  บริษทัใหญ่  ควบคุม  ผูถื้อหุ้น 
                          ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (หลงัปรับปรุง)           494,624,723         676,168,704   54,268,054                  271,340,902        1,496,402,383   -                            1,496,402,383  
      ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มระหวา่งปี                          -                         -                           -                          -                           -     400                                     400  
       เพิ่มทุน    22           49,500,000         542,592,166                         -                          -             592,092,166   -                                592,092,166  
       สาํรองตามกฏหมาย   23 และ 24                        -                         -     1,697,000                     (1,697,000)                        -     -                                            -    
       เงินปันผลจ่าย    24                        -                         -                           -            (12,365,618)          (12,365,618)  -                                (12,365,618) 
       กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี                          -                         -                           -            (39,885,260)          (39,885,260)  (291)                          (39,885,551) 
      ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558            544,124,723      1,218,760,870   55,965,054                  217,393,024        2,036,243,671   109                         2,036,243,780  
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          หน่วย : บาท 
          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

                องคป์ระกอบอ่ืนของ  

          ทุนเรือนหุ้น    กาํไรสะสม  ส่วนของผูถื้อหุ้น   

          ท่ีออกและ    จดัสรรแลว้    ส่วนเกินทุนจากการ รวมส่วนของ 

        หมายเหตุ  เรียกชาํระแลว้  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  สาํรองตามกฎหมาย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  ตีราคาสินทรัพย ์  ผูถื้อหุ้น 

                     ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (ก่อนปรับปรุง)             494,624,723          676,168,704              48,243,054       265,988,061            23,166,199       1,508,190,741  

ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี    4                      -                          -                             -                        -             (23,166,199)         (23,166,199) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (หลงัปรับปรุง)             494,624,723          676,168,704              48,243,054       265,988,061                         -         1,485,024,542  

สาํรองตามกฎหมาย                            -                          -                  6,025,000          (6,025,000)                        -                          -    

เงินปันผลจ่าย                             -                          -                             -          (24,731,236)                        -            (24,731,236) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี                           -                          -                             -           36,109,077                         -             36,109,077  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (หลงัปรับปรุง)            494,624,723          676,168,704              54,268,054       271,340,902                         -         1,496,402,383  

เพ่ิมทุน       22          49,500,000          542,592,166                           -                        -                           -           592,092,166  

สาํรองตามกฏหมาย      23 และ 24                      -                          -                  1,697,000          (1,697,000)                        -                          -    

เงินปันผลจ่าย       24                      -                          -                             -          (12,365,618)                        -            (12,365,618) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี                           -                          -                             -          (38,370,942)                        -            (38,370,942) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558             544,124,723       1,218,760,870              55,965,054       218,907,342                         -         2,037,757,989  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย        
งบกระแสเงนิสด           
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558         
         หน่วย : บาท 
         งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         ปี 2558  ปี 2558  ปี 2557 
       หมายเหตุ     (ปรับปรุงใหม่) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน         
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้           (47,924,754)        (46,410,145)          46,173,433  
รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ         
 เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน         
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย   13 และ 14         92,745,190           92,745,190           85,319,221  
หน้ีสงสยัจะสูญ    8                 1,623                   1,623               299,631  
กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ   8            (420,727)             (420,727)             (967,840) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน  21           1,904,818             1,904,818             2,695,202  
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย                 584,181               584,181                        -    
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                        -                          -                (498,846) 
ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น                          -                          -                       473  
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง         (14,710,140)        (14,710,140)            2,140,211  
ดอกเบ้ียรับ               (5,001,029)          (5,256,097)                       -    
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย              17,152,023           18,953,995           10,192,269  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน         
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน             44,331,185           47,392,698         145,353,754  
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) :         
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         (186,950,742)      (186,950,742)        169,610,850  
 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ           (91,555,928)        (91,555,928)        228,636,241  
 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน             (1,174,175)          (1,174,175)              942,214  
 สินคา้คงเหลือ          (417,955,184)      (417,955,184)      (384,728,599) 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน           (82,554,597)        (82,220,817)          26,467,707  
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน             (1,272,040)          (1,272,040)             (244,255) 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) :          
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน             62,484,451           62,259,451       (306,897,628) 
 รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้             16,226,993           16,226,993           (1,328,052) 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน               1,881,828             1,881,828         (13,898,184) 

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน       (656,538,209)      (653,367,916)      (136,085,952) 
จ่ายดอกเบ้ีย             (10,544,541)        (10,544,541)        (10,192,269) 
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได ้               9,898,464             9,899,391         (30,406,276) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน       (657,184,286)      (654,013,066)      (176,684,497) 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)           

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558          

          หน่วย : บาท 

          งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

          ปี 2558  ปี 2558  ปี 2557 

        หมายเหตุ      (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน          

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน)                107,187             107,187        (20,511,759) 

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง                           -                          -             17,173,493  

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    12                       -     (133,998,000)                       -    

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน   6.2                       -         (5,000,000)                       -    

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    13      (595,123,538)  (590,623,538)     (134,398,630) 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    14          (3,019,961)      (3,019,961)                       -    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                          -                          -                 499,589  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน           113,939,489      113,939,489      (130,554,477) 

ดอกเบ้ียรับ                  3,971,746          3,971,746                        -    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน        (480,125,077)  (614,623,077)     (267,791,784) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)         233,614,140      233,614,140          (9,759,128) 

รับเงินจากการออกตัว๋แลกเงินขายลด   18        400,000,000      400,000,000                        -    

ดอกเบ้ียจ่ายจากการออกตัว๋แลกเงินขายลด   18          (8,978,790)  (8,978,790)                       -    

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย    6.2                       -        108,000,000                        -    

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   19                       -                          -           350,000,000  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   19        (36,460,000)    (36,460,000)                       -    

ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ              (4,687,701)      (4,687,701)         (4,326,181) 

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                       400                        -                          -    

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน    22        592,092,166      592,092,166                        -    

จ่ายเงินปันผล     24        (12,365,618)    (12,365,618)       (24,731,236) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ       1,163,214,597   1,271,214,197         311,183,455  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ            25,905,234          2,578,054      (133,292,826) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี            48,458,129        48,458,129         181,750,955  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี            74,363,363        51,036,183           48,458,129  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)           

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558          

          หน่วย : บาท 

          งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

          ปี 2558  ปี 2558  ปี 2557 

        หมายเหตุ      (ปรับปรุงใหม่) 

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด          

1. เงินสดจ่ายในระหวา่งปีสาํหรับ           

 ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์          20,492,950        20,492,950          4,157,723  

2. รายการท่ีไม่ใช่เงินสด           

 ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ    13     131,480,337      131,480,337          4,963,856  

 ซ้ือสินทรัพยโ์ดยทาํสัญญาเช่าซ้ือ                          -                          -            1,750,720  

 กลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์  4       20,996,373        20,996,373                        -    

3. จาํนวนท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องสินเช่ือท่ีอาจจะนาํมาใชเ้พ่ือ        

 กิจกรรมดาํเนินงานในอนาคต         359,832,572      359,832,572      446,220,825  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2529 และบริษทัฯ ไดจ้ดแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2547  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 30 
มีนาคม 2548   บริษทัฯ  มีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่  อาคารพี.บี.ทาวเวอร์  ชั้นท่ี 16  เลขท่ี 1000/65, 66, 67 ซอยสุขมุวทิ 71 
ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  และมีสาขา 1 แห่ง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 88/8 หมู่ท่ี 10 ตาํบลหนอง
นํ้ าแดง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา   

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่าย ขายพร้อมติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงรับจา้งก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ บริษทัยอ่ยทั้งหมด จดัตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์   

 
2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ี  จดัทาํข้ึนตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบ
การเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543   ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภแ์ละตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ วา่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นาํเสนอตามเกณฑท่ี์กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง "การนาํเสนองบการเงิน" และแสดงรายการตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง "กาํหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”   ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท  ซ่ึงเป็นสกลุท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั
ฯ และบริษทัยอ่ย และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีจะระบุเป็นอยา่งอ่ืน 
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2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกวา่ก่ึงหน่ึงของสิทธิใน
การลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีคาดวา่จะเป็นไปไดใ้นปัจจุบนัท่ีจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพท่ีจะใชสิ้ทธิออก
เสียงดงักล่าวหรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

งบการเงินรวมน้ี ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยจาํนวน 5 แห่งซ่ึง
จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2558   รายละเอียดของบริษทัยอ่ย  มีดงัต่อไปน้ี 
  

การดาํเนินธุรกิจ 
สัดส่วนการ ถือ

หุน้ร้อยละ 

 ประเภทธุรกิจหลกั ประเทศ ปี 2558 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท :    
บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ย ี1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   

พลงังานแสงอาทิตย ์
ไทย 99.96 

บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ย ี2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   
พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 100.00 

บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ย ี3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   
พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 100.00 

บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ย ี4 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   
พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 100.00 

บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ย ี5 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   
พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 100.00 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดถู้กนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุม
ดงักล่าวจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

การควบคุม หมายถึง อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯ ตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมใน
การพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินของบริษทัยอ่ย จดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกนักบับริษทัฯ และใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
เช่นเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์บญัชีท่ีคลา้ยกนั 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัใหญ่ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวมและแสดง
ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 
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2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
 

3. การปฏบิัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ 

3.1 การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่และออกใหม่ โดยสภาวชิาชีพบญัชี
ฯ ดงัต่อไปน้ี.- 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง 2557)  การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7  (ปรับปรุง 2557)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8  (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557)  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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3. การปฏบิัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.1  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหวา่งปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2  (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3  (ปรับปรุง 2557)  การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5  (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6  (ปรับปรุง 2557)  การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8  (ปรับปรุง 2557)  ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10   งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11   การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12   การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13   การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ 
     หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557)  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
     สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 
     เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14   ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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3. การปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.1  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหวา่งปี (ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20   ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน เพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
สาํคญัและไดเ้ร่ิมนาํมาถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนัซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)   เร่ือง “ผลประโยชน์พนกังาน” 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงน้ี การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลกาํไรและ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั จะไม่สามารถรับรู้ตามวธีิขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนได ้ และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในรายการกาํไรขาดทุนทนัทีในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ
ผลประโยชน์ โดยไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการในอนาคตได ้

บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในปัจจุบนัจาก
การรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน บริษทัฯ ไม่ไดป้รับยอ้นหลงังบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จของงวดก่อนท่ีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนไดใ้ชน้โยบายบญัชีน้ีมาตั้งแต่แรก เน่ืองจาก
จาํนวนดงักล่าวไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13   เร่ือง “การวดัมูลค่ายติุธรรม” 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ี ไดมี้การกาํหนดวธีิการวดัมูลค่ายติุธรรมใหอ้ยูใ่นกรอบแนวคิดเดียวกนัของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกในระหวา่งปีแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีฯ ไดป้ระกาศใช ้ กรอบแนวคิด มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชี  
ท่ีปรับปรุงใหม่และออกใหม่ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะ 
เวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้
ดงัต่อไปน้ี 
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3. การปฏบิัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกในระหวา่งปีแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1   (ปรับปรุง 2558)   การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2   (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7   (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8   (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
     ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการกูย้มื  
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558)  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41   เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2  (ปรับปรุง 2558)  การจ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3  (ปรับปรุง 2558)  การรวมธุรกิจ 
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ฉบบัท่ี 4  (ปรับปรุง 2558)  สญัญาประกนัภยั 

 

3. การปฏบิัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกในระหวา่งปีแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบบัท่ี 5  (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6  (ปรับปรุง 2558)  การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8  (ปรับปรุง 2558)  ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
     กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง 2558)  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4  (ปรับปรุง 2558)  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5  (ปรับปรุง 2558)  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
     สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7  (ปรับปรุง 2558)   การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  
   เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
 

3. การปฏบิัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกในระหวา่งปีแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21   เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ท่ีปรับปรุงใหม่และออกใหม่ขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยเช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ในปี 2558 บริษทัฯ  ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการแสดงมูลค่าของอาคารและเคร่ืองจกัรจากเดิมท่ีเคยบนัทึก
มูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่มาเป็นราคาทุน  เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เห็นวา่การบนัทึกบญัชีดว้ยวธีิราคาทุนสะทอ้นให้
เห็นถึงความสามารถในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดเ้หมาะสมกวา่วธีิตีราคาใหม่  บริษทัฯ ไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบการ
เงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯ ไดบ้นัทึกอาคารและเคร่ืองจกัรโดยใชว้ิธีราคาทุนมาโดยตลอด 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้ยกแสดงรายการต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี  

 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 1 ม.ค. 57 

 
  

(ปรับปรุง
ใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ลดลง) (26,246) (26,246) (26,246) (28,958) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ลดลง) (5,249) (5,249) (5,249) (5,792) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์(ลดลง) (20,966) (20,966) (20,966) (23,166) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยส่์วนท่ีตีราคาเพ่ิม (ลดลง) - - (2,712) (678) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

           องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - - 544 136 
 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

งบการเงิน ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบงบการเงินยกเวน้
ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีแต่ละขอ้ 

 นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัตอ่ไปน้ี ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน    

5.1 การรับรู้รายได ้

บริษทัฯ  รับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชีจะเขา้สู่กิจการ
และสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายได ้ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 5.1.1   รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละการขายพร้อมติดตั้งตามสญัญาระยะยาว 

รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ และการขายพร้อมติดตั้งตามสญัญาระยะยาวจะรับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิ
อตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ ซ่ึงคาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินปีกบั
ตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการก่อสร้างตามสญัญา  รายไดท่ี้รับรู้แลว้ตามขั้นความสาํเร็จของ
งานแต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น "รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ" ภายใตสิ้นทรัพย์
หมุนเวยีน  สาํหรับรายไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ตามขั้นความสาํเร็จของงานแต่ไดเ้รียกชาํระเงินตามสญัญาแลว้ แสดงไว้
เป็น "รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้"  ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

5.1.2 รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้งตามสญัญาระยะสั้น 

รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือติดตั้งแลว้เสร็จ ลูกคา้รับมอบงาน และบริษทัฯ ไดอ้อกใบ
แจง้หน้ีใหก้บัลูกคา้แลว้ 

5.1.3 รายไดจ้ากการขาย รับรู้เม่ือส่งมอบ โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
แลว้ 

5.1.4 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือใหบ้ริการเสร็จส้ินแลว้ 

5.1.5 รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง  เงินสด  เงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
ซ่ึงเป็นเงินฝากกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีมีกาํหนดไถ่ถอนไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
รวมถึงตัว๋เงินประเภทเผื่อเรียกและตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่ และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

เงินฝากประจาํเกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน บริษทัฯ บนัทึกเป็นเงินลงทุนชัว่คราว 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้ แยกแสดงเป็น "เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั" แสดงภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 

5.3 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้ แสดงตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีไม่ได ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ี การวเิคราะห์อายหุน้ี และสถานะทางการเงินปัจจุบนั
ของลูกหน้ี ณ วนัท่ีรายงาน 

5.4 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดตํ่ากวา่และสุทธิดว้ยจาํนวนค่าเผื่อผลขาดทุน
จากสินคา้เส่ือมสภาพ   ราคาทุนคาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงและตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  
ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเสร็จ  ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของคา่แรงทางตรงและ   ค่า
โสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้เม่ือสินคา้มีการเคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ   

5.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดิน  แสดงมูลค่าดว้ยราคาทุน สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกูย้มื 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

รายจ่ายในการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมหรือทดแทน และรายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพยถ์าวรใหดี้ข้ึนถือเป็นรายจ่ายฝ่าย
ทุน  ส่วนค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสินทรัพยถ์าวรถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์  รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย
สินทรัพย ์ (ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะ   
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 

5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา  (ต่อ) 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน      มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คาํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยทุ์กประเภทหลงัจากหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวธีิ
เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี.- 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   5, 10 และ 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   5 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน   5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน  และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานไดมี้การทบทวน และปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 

5.7 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจากเงินกูย้มืท่ีนาํไปใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพย ์ ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้ร้อมท่ีจะใชห้รือขายได ้ นาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช ้ ไดต้าม
ประสงค ์ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ  ถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ  ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนจากการกูย้มืของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

5.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนดว้ยมูลค่าท่ีจ่ายเร่ิมแรกสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่า
เผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดั ตดัจาํหน่ายอยา่งมีระบบโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการดอ้ย
ค่า 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คาํนวณตามอายกุารใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี.- 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์   5 ปี 
ใบรับรองคุณภาพ   25 ปี 

 

 



รายงานประจ าปี2558  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

85 

 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 

5.9 ผลประโยชน์พนกังาน 

5.9.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ วดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสด และบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังาน
ทาํงานให ้

5.9.2 โครงการผลประโยชน ์

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ คือ ผลประโยชนท่ี์พนกังานจะไดรั้บตามกฎหมายแรงงานไทยเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
อายแุละจาํนวนปีท่ีทาํงาน 

หน้ีสินผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายจุะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยคิดจากมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีรายงาน และตน้ทุนบริการในอดีต  ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายถูุกคาํนวณข้ึนทุกปีโดยผู ้
ชาํนาญทางสถิติอิสระโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ คาํนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีเขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตาม
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีใชส้กลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของภาระผกูพนั และมีอายกุารครบกาํหนดชาํระใกล ้ เคียงกบัระยะเวลาท่ี
ตอ้งจ่ายผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

กาํไรขาดทุนทางสถิติท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ และการเปล่ียนสมมติฐานทางสถิติจะถูกบนัทึกเขา้กาํไร
หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

5.10 ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่จะสูญเสียทรัพยากร
ท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ เพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.11 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท  ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ 
วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการแปลงค่าไดบ้นัทึก
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 

กาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ท่ีถูกใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตจะถูกบนัทึกรอไวใ้นบญัชีจนกวา่รายการท่ีคาดไวเ้กิดข้ึน 
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5.12 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ในกรณีน้ีภาษี
เงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ตามลาํดบั 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน  : 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะ
มีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดด้าํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี  
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมาย
ภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความและจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระใหก้บั
หน่วยงานจดัเก็บของรัฐ 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี : 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเตม็จาํนวนตามวธีิหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี
เกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย ์ หรือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ ณ วนัท่ีเกิด
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชี และกาํไร (ขาดทุน) ทางภาษี   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณ
จากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บ
ประโยชน์หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะมีกาํไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะนาํจาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจาก
ผลต่างชัว่คราว เวน้แต่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลต่างชัว่คราว มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนัก็ตอ่เม่ือบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  
และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่าย
หน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.13 กาํไรหรือขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรหรือขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้ าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

5.14 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ  หรือถูกควบคุม โดย
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจ
การลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั  

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารคนสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมี
อาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึง
มีอาํนาจชกัจูงหรือชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคาํนึงถึงเน้ือหาของความ 
สมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

5.15 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือเม่ือตอ้งทาํการประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรัพยเ์ป็นราย
ปี   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์  หมายถึง  มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กั
ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยป์ระมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ใหพิ้จารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น
เก่ียวขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้รายการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดรั้บรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลงหรือไม่ หากมี
ขอ้บ่งช้ีดงักล่าว   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้นและกลบัรายการบญัชี
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีบริษทัฯ รับรู้ในงวดก่อน 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ เพียงเพ่ือใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัคา่
เส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 

5.16 สญัญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน - ด้านผู้ เช่า 

สญัญาเช่า  ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพย ์ยกเวน้
กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าในราคายติุธรรม ณ วนั
เร่ิมตน้ของสญัญาเช่า พร้อมภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย  และคิด ค่าเส่ือมราคาโดยวธีิ
เสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

สัญญาเช่าด าเนินงาน - ด้านผู้ เช่า 

สญัญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของสินทรัพยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่าย
ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาท่ีเช่า 

5.17 การนาํเสนอส่วนงานดาํเนินงาน 

ส่วนงานธุรกิจท่ีทาํหนา้ท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือใหบ้ริการ โดยมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจากความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการของส่วนธุรกิจอ่ืน ส่วนงานภูมิศาสตร์ทาํหนา้ท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือใหบ้ริการใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจากความเส่ียงและผล ตอบแทน
ของการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการ
ท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปัน
ส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพยเ์งินลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

5.18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่
ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.19 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ
ขอ้สมมติฐานหลายประการ  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่
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อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้ 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

  

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 

5.19 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

5.19.1 การรับรู้และการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาวา่บริษทัฯ   
และบริษทัยอ่ย ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใช ้    
ดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.19.2 การประมาณการตน้ทุนโครงการ 

บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  ประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการโดยวศิวกรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ่ึง
คาํนวณจากการประมาณการวสัดุ ค่าแรง และค่าโสหุย้ท่ีตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณา
ถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่ง
สมํ่าเสมอโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระ สาํคญั 

5.19.3 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะห์สถานะของลูกหน้ี
รายตวั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต  การวเิคราะห์อายลูุกหน้ี  และการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้นการ
ปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

5.19.4 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เป็นการปรับมูลค่าของสินคา้คงเหลือดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่อาจเกิดความเสียหาย
เน่ืองจากสินคา้ลา้สมยัและการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสินคา้
ลา้สมยัและการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับยอดสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากการวเิคราะห์อายขุองสินคา้คงเหลือ 

5.19.5  อาคาร และอุปกรณ์ และ ค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือหากมีการ
เปล่ียนแปลง 

5.19.6 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นแต่ละช่วงเวลา และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 

5.19 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.19.7 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใดโดยพิจารณา
ถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.19.8 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการถึง
ความน่าจะเป็นท่ีพนกังานจะทาํงานจนครบเกษียณอายโุดยคาํนึงถึงขอ้มูลในอดีตซ่ึงจะทบทวนทุกปี สมมติฐานท่ีใชใ้น
การคาํนวณจะคาํนึงถึงตน้ทุนบริการในอดีต  ตลอดจนอายกุารใหป้ระโยชน์ของพนกังานซ่ึงจะถูกคาํนวณข้ึนทุกปี 

 
6. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทั
ฯ เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ และ/หรือ การเป็น
กรรมการร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี.- 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกเหนือจากบริษทัยอ่ยท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 2.2  ประกอบดว้ย 

 ลกัษณะ ดาํเนินกิจการ สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 

 ความสมัพนัธ์ ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ปี 2558 ปี 2557 

บริษทั แฟ๊ค เร้นท ์จาํกดั 1 ใหเ้ช่าโกดงัสินคา้ ไทย - - 
  และอาคารโรงงาน    

 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1) กรรมการของบริษทัดงักล่าวเป็นบุคคลใกลชิ้ดกบักรรมการของบริษทัฯ 

6.1 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   นโยบายการกาํหนดราคา ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
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บริษัทย่อย     
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 7 ต่อปี - 255,068 - 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 7 ต่อปี - 1,801,973 - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าเช่าโกดงัเก็บสินคา้  ตามสญัญาเดือนละ 46,410 บาท 556,920 556,920 556,920 

 

6. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี.- (ต่อ) 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุม เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ สวสัดิการอ่ืน และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารโดยสรุปไดด้งัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น  30,104,356 30,104,356 34,373,420 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน  705,520 705,520 1,372,604 

รวม   30,809,876 30,809,876 35,746,024 

 
6.2 ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่    

บริษทัยอ่ย - 255,068 - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่    

บริษทัยอ่ย - 1,801,973 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดคงเหลือ รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี ยอดคงเหลือ 

 
31 ธ.ค. 57 ใหกู้เ้พ่ิม รับชาํระคืน 31 ธ.ค. 58 
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บริษทัยอ่ย - 5,000,000 - 5,000,000 

บริษทัฯ  ไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี เงินกูด้งักล่าวครบกาํหนดวนัท่ี 10 
เมษายน 2559 

 

6. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดคงเหลือ รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี ยอดคงเหลือ 

 
31 ธ.ค. 57 กูเ้พ่ิม จ่ายชาํระคืน 31 ธ.ค. 58 

บริษทัยอ่ย - 108,000,000 - 108,000,000 

ในเดือนตุลาคม 2558  บริษทัฯ กูย้มืเงินจากบริษทัยอ่ย 4 แห่ง  โดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินใหก้บับริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง
จาํนวน 27 ลา้นบาท  เสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี  เงินกูย้มืดงักล่าวครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 5 เมษายน 2559 
 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
เงินสดในมือ 1,259,347 1,234,347 110,125 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 54,213 57,468 3,305,986 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 73,049,803 49,744,368 19,881,474 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจาํ 2 - 3 เดือน - - 25,160,544 
รวม  74,363,363 51,036,183 48,458,129 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํดงักล่าวขา้งตน้ ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.125 - 2.10 ต่อปี 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

ลูกหน้ีการคา้    
ลูกหน้ีการคา้ - ในประเทศ 148,204,352 148,204,352 65,593,627 
ลูกหน้ีการคา้ - ต่างประเทศ 75,448,653 75,448,653 5,841,212 
รวมลูกหน้ีการคา้ 223,653,005 223,653,005 71,434,839 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (20,271,540) (20,271,540) (20,690,644) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 203,381,465 203,381,465 50,744,195 
 

ลูกหน้ีอ่ืน    
เงินทดรองจ่าย 7,197,499 7,197,499 1,961,259 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,173,502 1,428,570 144,219 
รายไดค้า้งรับ 368,067 368,067 368,067 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 11,076,448 11,076,448 7,536,726 
ลูกหน้ีค่าใชจ่้ายโครงการ 27,554,032 27,554,032 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,202,746 4,202,746 3,204,678 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 51,572,294 51,827,362 13,214,949 
 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 254,953,759 255,208,827 63,959,144 

ลูกหน้ีการคา้  แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40,481,888 40,481,888 13,361,683 
ลูกหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระ :    
   นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 129,335,709 129,335,709 3,934,893 
   มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5,951,822 5,951,822 26,978,493 
   มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4,104,000 4,104,000 6,712,950 

   มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 43,779,586 43,779,586 20,446,820 

รวม  223,653,005 223,653,005 71,434,839 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (20,271,540) (20,271,540) (20,690,644) 

สุทธิ  203,381,465 203,381,465 50,744,195 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ มีดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 20,690,644 20,690,644 21,358,853 
บวก เพ่ิมระหวา่งปี 1,623 1,623 299,631 
หกั โอนกลบัรายการ (420,727) (420,727) (967,840) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 20,271,540 20,271,540 20,690,644 

 
 
9. รายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระและรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

มูลค่าตามสญัญาก่อสร้างระยะยาว 275,856,894 275,856,894 135,185,650 

เงินประกนัผลงานตามสญัญา 1,174,172 1,174,172 710,951 

ลูกหนีท้ีย่งัไม่ถึงก าหนดช าระ    
การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 194,129,305 194,129,305 60,902,459 
หกั มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (78,488,675) (78,488,675) (36,817,757) 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 115,640,630 115,640,630 24,084,702 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า    
มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ 31,444,206 31,444,206 6,998,475 
หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ (13,733,063) (13,733,063) (5,514,325) 

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 17,711,143 17,711,143 1,484,150 
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10. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 597,542,792 597,542,792 317,355,440 
วตัถุดิบ 276,887,156 276,887,156 150,623,307 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 40,807,093 40,807,093 25,739,958 

สินคา้ระหวา่งทาง 6,350,831 6,350,831 9,913,982 
รวม 921,587,872 921,587,872 503,632,687 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ (5,859) (5,859) (5,859) 

สุทธิ  921,582,013 921,582,013 503,626,828 

 
11. เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั  ประกอบดว้ย.- 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินฝาก เพ่ือคํ้าประกนั ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

 เงินฝากประจาํ  3 - 36 เดือน วงเงินสินเช่ือ 131,409,900 131,409,900 131,409,900 

 เงินฝากออมทรัพย ์ การใชไ้ฟฟ้า 115,000 115,000 222,187 

 รวม   131,524,900 131,524,900 131,632,087 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.75 - 2.55 ต่อปี 
12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย.- 

    
หน่วย : พนับาท 

 
ทุนเรือนหุน้ 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนการ เงินลงทุนตาม เงินลงทุนตาม เงินปันผลรับ 

 
(พนับาท) (พนับาท) ลงทุน (ร้อยละ) วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน สาํหรับงวด 

 
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2558 

บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ยี 1 จาํกดั 1,000 1,000 99.96 271 998 - 
บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ยี 2 จาํกดั 100,000 33,250 100.00 33,053 33,250 - 
บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ยี 3 จาํกดั 100,000 33,250 100.00 33,053 33,250 - 
บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ยี 4 จาํกดั 100,000 33,250 100.00 33,053 33,250 - 

บริษทั โซลาร์ตรอน เอน็เนอร์ยี 5 จาํกดั 100,000 33,250 100.00 33,053 33,250 - 

รวม 
   

132,483 133,998 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

การลงทุนท่ีส าคัญในระหว่างปี 2558 : 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 อนุมติัใหบ้ริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ย    5 แห่ง 
ท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ โดยจดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2558  ดว้ยทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท   
(หุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)   บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2558 ของบริษทัยอ่ย 4 แห่ง เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีก
บริษทัละ 10 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งเป็นเงิน 10 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 40 ลา้นบาท  มีผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว
เปล่ียนแปลงจากร้อยละ 99.96 เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558  

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2558 ของบริษทัยอ่ย 4 แห่ง เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุน         จด
ทะเบียนอีกบริษทัละ 89 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 890,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  ซ่ึงเรียกชาํระร้อยละ 
25 ของทุนจดทะเบียน  บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งเป็นเงิน 22.25 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 89 
ลา้นบาท  มีผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2558  
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13. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ ประกอบดว้ย.- 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน และ อาคาร และ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ สินทรัพย ์ รวม 

 
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์โรงงาน ติดตั้งและ 

 
ระหวา่งก่อสร้าง 

 
 

ท่ีดิน อาคาร  อุปกรณ์สาํนกังาน  และติดตั้ง  
ราคาทุน 

       ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 48,741,254 191,340,496 1,069,266,748 12,851,242 35,289,333 78,790,472 1,436,279,545 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 598,650 442,540 17,862,316 2,101,764 - 705,598,605 726,603,875 
รับเขา้(โอนออก) - 75,000 17,629,083 - - (17,704,083) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 49,339,904 191,858,036 1,104,758,147 14,953,006 35,289,333 766,684,994 2,162,883,420 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

       ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 18,087,214 29,318,429 118,848,022 5,845,380 21,725,457 - 193,824,502 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,939,191 9,088,375 73,191,928 2,545,679 4,749,514 - 91,514,687 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 20,026,405 38,406,804 192,039,950 8,391,059 26,474,971 - 285,339,189 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

       ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

       ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 20,129,854 160,961,508 950,418,726 7,005,862 13,563,876 78,790,472 1,230,870,298 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 18,789,313 152,390,673 912,718,197 6,561,947 8,814,362 766,684,994 1,865,959,486 

        ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย.- 
      

ปี 2558 
ตน้ทุนการผลิต และตน้ทุนขาย 

      
82,155,612 

ค่าใชจ่้ายบริหาร 
      

9,359,075 

รวม 
      

91,514,687 
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13. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

หน่วย : บาท 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน และ อาคาร และ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ สินทรัพย ์ รวม 

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน ติดตั้งและ 

 
ระหวา่งก่อสร้าง 

 

 

   อุปกรณ์สาํนกังาน  และติดตั้ง  

ราคาทุน 
       ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 48,741,254 182,661,566 1,018,994,634 29,870,052 37,189,637 1,565,329 1,319,022,472 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - 8,402,050 31,703,465 1,583,519 860,000 98,564,172 141,113,206 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - (2,493,500) (18,602,329) (2,760,304) - (23,856,133) 

รับเขา้(โอนออก) - 276,880 21,062,149 - - (21,339,029) - 

ณ วนัที่ 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 วนัที่ 1 มกราคม 2557 16,165,971 21,149,180 55,187,927 21,063,180 19,687,094 - 133,253,352 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,921,243 8,169,249 66,153,512 3,384,130 4,797,933 - 84,426,067 

จาํหน่ายระหวา่งปี - - (2,493,417) (18,601,930) (2,759,570) - (23,854,917) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 18,087,214 29,318,429 118,848,022 5,845,380 21,725,457 - 193,824,502 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
       ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
       ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 22,051,097 160,451,827 963,806,707 8,806,872 17,502,543 1,565,329 1,174,184,375 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 20,129,854 160,961,508 950,418,726 7,005,862 13,563,876 78,790,472 1,230,870,298 
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13. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน และ อาคาร และ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ สินทรัพย ์ รวม 

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน ติดตั้งและ 

 
ระหวา่งก่อสร้าง 

 
 

   อุปกรณ์สาํนกังาน  และติดตั้ง  
ราคาทุน 

       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 48,741,254 191,340,496 1,069,266,748 12,851,242 35,289,333 78,790,472 1,436,279,545 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 598,650 442,540 17,862,316 2,101,764 - 701,098,605 722,103,875 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - - - - - - 
รับเขา้(โอนออก) - 75,000 17,629,083 - - (17,704,083) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 49,339,904 191,858,036 1,104,758,147 14,953,006 35,289,333 762,184,994 2,158,383,420 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

       ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 18,087,214 29,318,429 118,848,022 5,845,380 21,725,457 - 193,824,502 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,939,191 9,088,375 73,191,928 2,545,679 4,749,514 - 91,514,687 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 20,026,405 38,406,804 192,039,950 8,391,059 26,474,971 - 285,339,189 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

       ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

       ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 20,129,854 160,961,508 950,418,726 7,005,862 13,563,876 78,790,472 1,230,870,298 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 18,789,313 152,390,673 912,718,197 6,561,947 8,814,362 762,184,994 1,861,459,456 

       
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย.- 

    
ปี 2558 ปี 2557 

ตน้ทุนการผลิต และตน้ทุนขาย 
     

82,155,612 80,111,495 
ค่าใชจ่้ายบริหาร 

     
9,359,075 4,314,572 

รวม 
     

91,514,687 84,426,067 
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13. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯ มีขอ้มูลเพ่ิมเติมสาํหรับ ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ดงัน้ี.-  

1) สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้งของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นงานขยายสายการผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย ์

2) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร  ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 738.38 ลา้นบาท  (ปี 2557 : 723.66     ลา้นบาท) 
ไดจ้ดจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับสินเช่ือท่ีทาํกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 
16 และขอ้ 19 

3) บริษทัฯ  มีราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คิดค่าเส่ือมราคาจนหมดมูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่  จาํนวน 69.95 ลา้นบาท  
(ปี 2557 : 64.50 ลา้นบาท)  

4) ในปี 2558 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้มืจาํนวน 20.49 ลา้นบาท ท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพ่ือก่อสร้างโรงงาน
เป็นส่วนหน่ึงตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง โดยมีอตัราการตั้งเป็นทุนของสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ  
4 ถึง 5 ต่อปี 

 

14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงินรวม 
     ซอฟแวร์ ใบรับรอง รวม 
     คอมพิวเตอร์ คุณภาพ  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  3,136,745 5,801,022 8,937,767 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  3,019,961 - 3,019,961 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (954,483) (276,020) (1,230,503) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  5,202,223 5,525,002 10,727,225 

 
     หน่วย : บาท 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ซอฟแวร์ ใบรับรอง รวม 
     คอมพิวเตอร์ คุณภาพ  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  3,753,880 6,077,041 9,830,921 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (617,135) (276,019) (893,154) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  3,136,745 5,801,022 8,937,767 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  3,019,961 - 3,019,961 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (954,483) (276,020) (1,230,503) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  5,202,223 5,525,002 10,727,225 
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15. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

   (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,525,680 16,525,680 7,922,142 

15.1 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ณ วนัท่ี  
1 ม.ค. 58 

(ปรับปรุงใหม่)  

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น 
ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 58 
 

   กาํไรหรือ
ขาดทุน 

 

กาํไรหรือ
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ลูกหน้ีการคา้ 2,966,107 (83,849) - 2,882,258 
สินคา้คงเหลือ 1,172 - - 1,172 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 2,637,914 380,962 112,867 3,131,743 
ผลขาดทุนทางภาษี - 8,193,558 - 8,193,558 

รวม  7,922,142 8,490,671 112,867 16,525,680 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ณ วนัท่ี  
1 ม.ค. 57 

  

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น 
ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 57 
 

   กาํไรหรือ
ขาดทุน 

 

กาํไรหรือ
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ลูกหน้ีการคา้ 3,111,827 (145,720) - 2,966,107 
สินคา้คงเหลือ 1,172 - - 1,172 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 2,098,872 539,042 - 2,637,914 

รวม  7,528,820 393,322 - 7,922,142 
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15. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

15.2 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สรุปไดด้งัน้ี.- 

 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
     หน่วย : บาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

     (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี   - - 10,457,678 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (8,490,671) (8,490,671) (393,322) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้   (8,490,671) (8,490,671) 10,064,356 

  
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
    จาํนวนเงิน รายได ้(ค่าใชจ่้าย) จาํนวนเงิน 

  ก่อนภาษี ทางภาษี สุทธิจากภาษี 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั :    
    ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ    

        ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 564,335 (112,867) 451,468 

15.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 

 
หน่วย : บาท 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2557 
     อตัราภาษี จาํนวนเงินภาษี 
     (ร้อยละ) (บาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้

 
   

 

46,173,433 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษี 
   

 
20% 9,234,686 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้าย 
  

  
     ท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน 

  
  

     การคาํนวณกาํไรทางภาษี 
 

   
 

829,670 

ภาษีเงินได ้(อตัราท่ีแทจ้ริง) 

 
   22% 10,064,356 
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15. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

15.4  อตัราภาษี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกาํไรสุทธิตามบญัชีสาํหรับปีภายหลงัปรับปรุงดว้ยรายการท่ีไม่ถือ
เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากรฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2554   ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี   ไดแ้ก่   
ปี 2555  2556 และ 2557  จากอตัราร้อยละ 30  เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555  ท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557)  ท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556  และ 2557  ตามลาํดบั พระราชกฤษฎีการออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรา
และยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อย
ละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558  

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ไดมี้มติใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัรา
ร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้
ไป 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กวดัมูลค่าดว้ยอตัราภาษีร้อยละ 20 ซ่ึงเป็นอตัราภาษีท่ีรัฐบาลกาํหนด ณ วนัท่ี
รายงาน 

 
16. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  ประกอบดว้ย.- 

  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) หน่วย : บาท 

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปี 2558 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 3.00 - 3.75 24,965,567 24,965,567 4,809,802 
ทรัสตรี์ซีทและตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.00 - 5.75 351,901,361 351,901,361 155,668,873 

รวม   376,866,928 376,866,928 160,478,675 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและสินเช่ืออ่ืนกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งตามหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินขอ้ 31  วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างอาคารโรงงานพร้อมเคร่ืองจกัรของ
บริษทัฯ บางส่วน  และจาํนาํสิทธิรับคืนเงินฝากประจาํ  
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
เจา้หน้ีการคา้  

201,087,118 131,811,084 เจา้หน้ีการคา้ 201,087,118 
เจา้หน้ีอ่ืน    
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 131,480,337 131,480,337 4,963,855 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,953,893 10,530,866 12,662,329 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,583,665 6,583,665 121,522 
เงินประกนัผลงาน 364,206 364,206 2,205,716 
อ่ืนๆ 4,200 4,200 4,200 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน  147,386,301 148,963,274 19,957,622 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  348,473,419 350,050,392 151,768,706 

 

18. ตัว๋แลกเงนิขายลด 

ในเดือนเมษายน 2558 และเดือนกรกฎาคม 2558  บริษทัฯ  ไดอ้อกตัว๋แลกเงินใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์ 2 แห่ง จาํนวน 2 
ฉบบั ฉบบัละ 200 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 400 ลา้นบาท โดยมีส่วนลดอตัราร้อยละ 4.00 - 4.10 ต่อปี  ซ่ึงจะครบกาํหนด
ชาํระเงินในวนัท่ี 14 มกราคม 2559 และวนัท่ี 5 เมษายน 2559 

 

19. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
เงินกูย้มืระยะยาวยกมา 350,000,000 350,000,000 - 
บวก  กูเ้พ่ิมระหวา่งปี - - 350,000,000 

หกั    จ่ายชาํระระหวา่งปี (36,460,000) (36,460,000) - 
เงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือ 313,540,000 313,540,000 350,000,000 

หกั   ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (87,504,000) (87,504,000) (43,752,000) 

สุทธิ 226,036,000 226,036,000 306,248,000 
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19. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ – สุทธิ  (ต่อ) 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพ่ือลงทุนในโรงงานผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย ์ โดย
มีรายละเอียดของเงินกูด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวมและ งบการเงิน 

วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไขการชาํระคืน งบการเงินเฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ 

(ลา้นบาท) ร้อยละ (ต่อปี) เงินตน้และดอกเบ้ีย ปี 2558 ปี 2557 
350 BIBOR + 2.91 ปลอดชาํระเงินตน้ตั้งแต่ ก.ค. 57  

ถึง ก.ย. 58  หลงัจากนั้นชาํระเงินตน้
รายงวดเดือนๆ ละ 7.29 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบ้ียและตอ้งชาํระหน้ี
ทั้งหมดใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปี  
นบัตั้งแต่วนัทาํสญัญา 

313,540,000 350,000,000 

รวม  313,540,000 350,000,000 

เงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัฯ และ  จด
จาํนาํสิทธิในการรับคืนเงินฝากธนาคาร จาํนวน 1 ลา้นบาท 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืดงักล่าว  บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข ซ่ึงไดก้าํหนดขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ ซ่ึง
รวมถึงการใหบ้ริษทัฯ ดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 : 1 และดาํรง
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไวใ้นอตัราส่วนไม่นอ้ย
กวา่ 1.20 เท่า 

 
20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ  ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 5,549,003 5,549,003 10,638,966 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (229,722) (229,722) (631,984) 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าซ้ือขั้นตํ่า 5,319,281 5,319,281 10,006,982 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,464,419) (3,464,419) (4,687,698) 
สุทธิ  1,854,862 1,854,862 5,319,284 
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จตามข้อกําหนดของ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตาม
สิทธิและอายงุาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,189,564 13,189,564 10,494,362 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,767,649 1,767,649 2,045,865 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 527,583 527,583 419,774 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปี (390,414) (390,414) (36,000) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ 564,335 564,335 265,563 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 15,658,717 15,658,717 13,189,564 
หกั   ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,992,450) (1,992,450) (1,843,330) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 13,666,267 13,666,267 11,346,234 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเกิดข้ึนจากรายการดงัต่อไปน้ี.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

สมมติฐานทางการเงิน  (690,554) (690,554) - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 

 
1,254,889 1,254,889 - 

รวม 
 

564,335 564,335 - 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
 ตน้ทุนขายและบริการ 577,993 577,993 519,801 

 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 193,128 193,128 125,092 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 818,591 818,591 677,705 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 705,520 705,520 1,372,604 

รวม 
 

2,295,232 2,295,232 2,695,202 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
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ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั  ผลประโยชน์

พนกังาน – สุทธิจากภาษีเงินได ้ 451,468 451,468 - 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
รวมในกาํไรสะสม     
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,874,232 1,874,232 1,874,232 
 รับรู้ระหวา่งปี  451,468 451,468 - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,325,700 2,325,700 1,874,232 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ประกอบดว้ย.- 

         ปี 2558 ปี 2557 
* อตัราคิดลด (ร้อยละ)     4 4 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน (ร้อยละ)   7.50 7.89 
 อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (ร้อยละ)     5 5.00 

** อตัรามรณะ (ร้อยละ)       100 TMO2008 100 TMO2008 

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

จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัมีดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2558 15,658,717 15,658,717 
ปี 2557 - 13,189,564 
ปี 2556 - 10,494,362 
ปี 2555 - 6,179,379 
ปี 2554 - 4,458,800 
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22. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

22.1 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบ
มอบอาํนาจทัว่ไป โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 49,500,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 12 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัฯ โดยใชอ้ตัราส่วนหุน้เดิม 10 หุน้ต่อหุน้ใหม่ 1 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุน้เพ่ิมข้ึนจาํนวน 
542.61 ลา้นบาท (หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการออกหุน้จาํนวน 1.89 ลา้นบาท) 

22.2 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียน จาํนวน 
247,273,000 หุน้ โดยวธีิการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการเตรียมไวร้องรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 
(General Mandate) โดยคงเหลือทุนจดทะเบียนชาํระเตม็มูลค่าแลว้จาํนวน 544,124,723 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท รวมเป็นจาํนวน 544,124,723 บาท 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 
 
23. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   สาํรองตามกฎหมายดงักล่าว ไม่สามารถนาํไป
จ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 
24. เงนิปันผลจ่าย 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.025 
บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 12.37 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 1.70 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลใน
เดือนพฤษภาคม 2558 

 
25. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี.- 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี (บาท) (39,434,083) (37,919,474) 36,109,077 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี (หุน้) 525,816,504 525,816,504 494,624,723 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  (บาท : หุน้) (0.07) (0.07) 0.07 
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26. ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานด าเนินงาน    

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ี  สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมิน ผล
การดาํเนินงานของส่วนงาน  ทั้งน้ี  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงาน
ดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจ
การตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

สินทรัพย ์ รายไดจ้ากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

ส่วนงานธุรกิจ :  ส่วนงาน 1 : จาํหน่ายพร้อมติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

                            ส่วนงาน 2 : จาํหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
                            ส่วนงาน 3 : อ่ืนๆ 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ : ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกาํหนด
จากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีส่วนงานท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

  

สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

  

ส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 ตดัรายการ รวม 

  

ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ระหวา่งกนั  

รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 
      

 
และก่อสร้างโรงไฟฟ้า 241.45 67.63 335.50 38.78 - 683.36 

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
     

(70.01) 
รายไดท่ี้ไม่สามารถปันส่วนได ้

     
39.24 

ตน้ทุนทางการเงิน 
     

(17.15) 
รายไดภ้าษีเงินได ้

     
8.49 

กาํไรส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
     

- 

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
     

(39.43) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
      

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

      
 

ส่วนท่ีปันส่วนได ้
     

- 

 
ส่วนท่ีปันส่วนไม่ได ้

     

1,865.96 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
     

1,865.96 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
     

3,521.16 
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 26. ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานด าเนินงาน   (ต่อ) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน  แสงอาทิตยจ์าก
ลูกคา้ภายนอกหน่ึงรายซ่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ เป็นจาํนวนเงิน 20.79 ลา้นบาท และ 764.45 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

27. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
   (ปรับปรุงใหม่) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (279,117,937) (279,117,937) 271,522,740 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 648,738,834 648,738,834 126,095,953 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 30,809,876 30,809,876 35,746,024 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 98,550,016 98,550,016 82,625,641 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 92,745,190 92,745,190 85,319,221 
ตน้ทุนทางการเงิน 17,152,022 18,953,995 10,192,269 

 

28. สิทธิประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 520 โดยการ
อนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญัดงัน้ี.- 

รายละเอียด สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2181(9)/2548 2523(1)/2557 
2. ส่งเสริมในกิจการ ผลิตเซลลแ์สงอาทิตย ์ ผลิตเซลลแ์สงอาทิตย ์
3. วนัท่ีอนุมติัการส่งเสริม 23 ธนัวาคม 2548 11 ธนัวาคม 2557 
4. วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เร่ิมประกอบ 
  กิจการ 
5. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ   
5.1  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ี ไดรั้บ ไดรั้บ 

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั   
5.2  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บ 8 ปี 8 ปี 

จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนนบัแต ่   
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น   
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28. สิทธิประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 

รายละเอียด สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
5.3  ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ี ครบกาํหนดวนัท่ี 7 5 ปีนบัแต ่

ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือส่งออก พฤศจิกายน 2563 วนันาํเขา้คร้ังแรก 
เป็นระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมฯ   

5.4  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการ ไดรั้บ ไดรั้บ 
ส่งเสริมไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ี   
ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   

5.5  ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิง อตัราร้อยละ 25 อตัราร้อยละ 25 
อาํนวยความสะดวก อตัราร้อยละของเงินลงทุนนอกเหนือ   
การหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ   

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จาํแนกเป็นส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและส่วนท่ี
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ดงัต่อไปน้ี.- 

 

หน่วย : บาท 

 งบเฉพาะกิจการ 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 
กิจกรรมท่ี กิจกรรมท่ี รวม กิจกรรมท่ี กิจกรรมท่ี รวม 

 
ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

 
ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

 

 

การส่งเสริม การส่งเสริม  การส่งเสริม การส่งเสริม  

รายได ้ 541,717,732 181,041,075 722,758,807 63,324,231 884,091,029 947,415,260 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (570,138,902) (190,539,379) (760,678,281) (81,168,404) (830,137,779) (911,306,183) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ       

   สาํหรับปี (28,421,170) (9,498,304) (37,919,474) (17,844,173) 53,953,250 36,109,077 

 
28. สิทธิประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

การจดัสรรผลการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงัน้ี คือ 
1. รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีสามารถระบุไดว้า่เป็นของส่วนใดก็จะจดัสรรไปยงัส่วนนั้นโดยตรง 
2. รายการท่ีไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นของส่วนใดก็จะจดัสรรตามสดัส่วนของรายไดแ้ต่ละส่วน 
 

29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพนกังานของบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพพ.ศ. 
2530  โดยบริษทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และจะจ่ายใหแ้ก่
พนกังานเม่ือพนกังานนั้นลาออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ  
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ในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 3.04 ลา้นบาท และ 2.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

30. การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานการ
บญัชีไทย ฉบบัท่ี 107 เร่ือง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน"  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
มีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี.- 

30.1 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 5.18 

30.2 นโยบายการบริหารความเส่ียง  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลก เปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา  บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

30.3 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ืออนัเกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญาซ่ึงก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่บริษทัฯ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัสินเช่ือดงักล่าว  บริษทัฯ ไดมี้การควบคุมการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้และ
สอบทานฐานะการเงินของลูกหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ จึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการไม่
ปฏิบติัตามสญัญา 

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

30.4 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันั้นฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เช่ือวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะอยูใ่นระดบัตํ่าจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  
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30. การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมอืทางการเงนิ  (ต่อ) 

30.4 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญั  จดัประเภทตามอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มีอตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   ร้อยละ (ต่อปี) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558        
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 73,050 1,313 74,363 0.125-0.55 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 254,954 254,954 - 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - - - 131,525 - 131,525 0.75-2.55 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - 376,867 - 376,867 3.00-7.375 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 348,473 348,473 - 
ตราสารหน้ีระยะสั้น 400,000 - - - - 400,000 4.00-4.10 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 313,540 - 313,540 BIBOR+2.91(

5.00) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 3,464 1,855 - - - 5,319 4.55-7.125 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มีอตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   ร้อยละ (ต่อปี) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558        
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 49,744 1,292 51,036 0.125-0.55 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 255,209 255,209 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5,000 - - - - 5,000 7.00 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - - - 131,525 - 131,525 0.75-2.55 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - 376,867 - 376,867 3.00-7.375 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 350,050 350,050 - 
ตราสารหน้ีระยะสั้น 400,000 - - - - 400,000 4.00-4.10 
เงินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 108,000 - - - - 108,000 7.00 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 313,540 - 313,540 BIBOR+2.91 
(5.00) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 3,464 1,855 - - - 5,319 4.55-7.125 
 
 

30. การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมอืทางการเงนิ  (ต่อ) 

30.4 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มีอตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลง ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   ร้อยละ (ต่อปี) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557        
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 45,042 3,416 48,458 1.125-2.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 63,959 63,959 - 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - - - 131,632 - 131,632 0.75-2.75 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - 160,479 - 160,479 2.75-7.375 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 151,768 151,768 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 350,000 - 350,000 BIBOR+2.91(

5.00) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 4,688 5,319 - - - 10,007 4.55-7.125 

30.5 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ มีการจดัซ้ือวตัถุดิบ และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่จากต่างประเทศเป็นสกลุเงินต่างๆ บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากรายการดงักล่าว  บริษทัฯ ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี
เกิดข้ึนโดยใชส้ญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้   (Currency Forward Contract)    ท่ีมีอายคุรบกาํหนดไม่เกิน 6 เดือน   
นอกจากน้ีบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงไม่ไดท้าํสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่รายการดงักล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี.- 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

หนีสิ้น    
 เหรียญสหรัฐ 14,626,247 14,626,247 3,300,000 
 ยโูร 1,300,490 1,300,490 - 
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30. การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมอืทางการเงนิ  (ต่อ) 

30.5 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  (ต่อ) 

บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี.- 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

สินทรัพย์ 
    เหรียญสหรัฐ 1,958,599 1,958,599 21,274 

 ยโูร 80,072 80,072 80,072 

หนีสิ้น 

  
  เหรียญสหรัฐ 5,807,777 5,807,777 5,307,838 

 ยโูร 1,782,109 1,782,109 1,303,543 
 เยน - - 10,688,500 
 ฟรังก ์ 65,700 65,700 - 
 เหรียญสิงคโปร์ 18,523 18,523 - 

 
31. วงเงนิสินเช่ือและการค า้ประกนั 

บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี.- 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60,000,000 60,000,000 60,000,000 
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสตรี์ซีท  676,696,500 676,696,500 546,699,500 
วงเงินกูย้มืระยะยาว 350,000,000 350,000,000 350,000,000 
วงเงินการออกหนงัสือคํ้าประกนั 438,000,000 438,000,000 438,000,000 

รวม 1,524,696,500 1,524,696,500 1,394,699,500 

 
วงเงินสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 

สกลุเงิน 
 

  
เหรียญสหรัฐ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ คํ้าประกนัโดยใชห้ลกัประกนัต่างๆ ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 16 และขอ้ 19 
 
32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี.- 

 ภาระผูกพันท่ีอาจเกิดขึน้ : 

32.1 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ออกหนงัสือคํ้าประกนัใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ  เป็นจาํนวนเงิน
รวม 167.34 ลา้นบาท (ปี 2557 : 252.96 ลา้นบาท)  สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภาระหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ : 

32.2 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปน้ี.- 

   หน่วย : ลา้น 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
สกลุเงิน    
เหรียญสหรัฐ  4.32 4.32 6.88 
ยโูร  1.93 1.93 1.35 
เยน  - - 9.26 

ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน : 

32.3 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าพฒันาระบบสารสนเทศและค่าท่ีปรึกษาปรับปรุงระบบการผลิต ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : ลา้น 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
สกลุเงิน    
บาท  1.10 1.10 53.66 
เหรียญสหรัฐ  - - 0.32 
ยโูร  0. 90 0. 90 7.96 
ฟรังก ์  0.13 0.13 0.15 

32.4 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดจ่้ายค่าท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการเป็นจาํนวน 4.5 ลา้นบาท โดยบนัทึกอยูใ่นบญัชี     งาน
ระหวา่งก่อสร้างทั้งจาํนวน และมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าท่ีปรึกษาดงักล่าวในอนาคตอีกจาํนวน 25.5 ลา้นบาท 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  (ต่อ) 

ภาระผูกพันจากการด าเนินงาน : 

32.5 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าอาคารสาํหรับเป็นท่ีทาํการสาํนกังานและสาขา โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 3 ปี รายจ่าย ค่าเช่า
และบริการรวมท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2557 
ไม่เกิน 1 ปี 2,594,722 2,594,722 1,056,977 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,285,905 3,285,905 858,585 
รวม 5,880,627 5,880,627 1,915,562 

 
33. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการ
ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในงบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.73 : 1 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 ในงบการเงินเฉพาะบริษทัแสดงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.78 : 1 และ 0.46 : 1 ตามลาํดบั 

 

34. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ี ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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Dear Shareholders, 
 

In 2015, Solartron had to manage the business under the high fluctuation of worldwide economy and Thai political 
un-stability. Due to the sluggish economy growth, the 2015 company’s performance had a 37 million baht decrease in profit, 
mainly due to the delay of purchase order. 

Although the company was facing with undesirable performance, the company believed that our business structure 
which comprised of 4 business operations; 

1. The solar cell and solar module Production Base covering important export markets in USA, Europe and 
Asia pacific. 

2. The Engineering, Procurement and Construction Base (EPC) covering important solar power applications 
for government and private sectors. 

3. The Energy Service Company Base (ESCO) covering energy saving for factories and commercial buildings 
4. The Solar farm and Solar rooftop investment base covering both in Thailand and ASEAN 

These 4 strong business bases will push Solartron through this difficult time successfully. 
Nonetheless, the financial position of the company remains strong considered from the Debt to Equity ratio of 0.78 

times. In addition, the financial institutions continually support the company’s business fairly well. 
In order to regain our operating performance, the following measures shall be applied: 
- Focusing on improving our own brand in domestic and international markets 
- Expanding the existing market base as well as seeking for ‚E-commerce market‛ with high potential in online 

ASEAN market. 
- Improving the manufacturing process with advance technology for higher  throughputs and efficiencies  
- Managing the production cost for competitive advantage  

The strategies mentioned above have resulted in increasing in sales volume start from first quarter of 2016. 
Lastly, on behalf of the Board of Directors and management team, We would like to express our appreciation to 

our shareholders, employees and all stakeholders who always giving your trust and support to us. As a company, we will 
make the best efforts to improve all the performances efficiently. We promise to always conduct our business responsibly, 
ethically and transparently to ensure good corporate governance. We considerably hope to receive your support as always.  
 

 

Message from  Chairman of the Board and Chief Executive Officer 

                Mr. Cherdpong Siriwit Mrs.Patama Wongtoythong 
            Chairman of the Board of Director 
 

Chief Executive officer 
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Report of Audit Committee 
 

 

Dear Shareholders, 

 

 The Audit committee consists of independent directors who are qualified by law and knowledgeable as well as 

experience in accounting, finance, laws and organization management. This year, the committee consists of 3 members: Ms. 

Rawittha Pongnuchit, as the Chairman of the Audit Committee, Mr.Suchat Trisirivattwat and Mr.Akekachat  Leelapanyalert as 

Audit Committee members. 

 In 2015 the Audit Committee had 4 meetings with the external auditor and the Internal Audit Department. The Audit 

Committee carried out board-assigned duties under Solartron’s regulations on the criteria and guideline for its Audit 

Committee, in alignment with the regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) and Securities and Exchange 

Commission (SEC). The Committee’s policy focused on conformance to corporate good governance and on good internal 

control as follows; 

 1. Review of Financial Statements 

The Audit Committee reviewed significant data and information in the quarterly and annual financial 

statement of the Company for the year 2015, as well as the consolidated financial statements of Solartron Public Company 

Limited and its subsidiaries, which were prepared as for Thai financial Reporting Standards (TFRS) in conformance with the 

International Financial Reporting Standards (IFRS). The Committee reviewed material issues and special items and obtained 

sufficient clarification from the external auditors, the Management, and the internal audit department, confirming that the 

financial statements and the disclosure in the notes to the financial statements were in compliance with the relevant laws and 

financial reporting standards. The Audit Committee therefore approved the Financial Statements, which were reviewed and 

audited by the external auditor without reservation. 

In addition, the Committee held a meeting with the external auditors without the presence of the 

Management so as to freely discuss important matters in the preparation of the financial statements and  the disclosure of 

information in accordance with financial reporting standards and to be beneficial to users of these financial statement, as well 

as to hear who there was any suspicious information indicating potential fraud for following Section 89/25 of the Securities  

and Exchange Act B.F.2535 as amended by the Securities and Exchange Act (No.4) B.E.2551. 

In 2015, the external auditors did not discover any material misstatements or indications of suspicious 

incidents. 
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2. Review of risk management 

The Audit Committee reviewed and monitored the company’s risk management effort every quarter in order 

to ensure that the management adequately managed risks to an acceptable level and accurately identified sufficient risk 

factors that are required information for the Internal Control. The Committee deems that in 2015, the management had 

identified sufficient risk factors and was able to mitigate a certain level of risks for the company.  

3. Review of internal audit and internal control systems 

The Audit Committee, External Auditors and Internal Control Department have collaboratively examined the 

internal audit and internal control system in every quarter. It has been deemed that the Company’s internal audit and interna l 

control system are sufficient and can reasonably establish confidence in the company’s achievements in term of efficient and 

effective operations, reliability of the corporate financial reports, and compliance with applicable rules and policies 

4. Review of Corporate Governance 

Reviewing Solartron’s performance against the business processes, the committee found that Solartron’s 

business had been conducted with virtue, and that in compliance with securities exchange legislation, SET’s requirement, and 

other legislation relevant to its businesses to ensure regular transactions conducted under normal, sensible conditions. The 

finding indicated good quality system and contact. 

5. Appointment of the external auditor and Review of the Audit Fee for 2016 

From The selection process of 4 audit firms Office of Pitisevi Co.,Ltd has been selected and appointed as 

the external auditor of Solartron. Based on the satisfactory results of this performance appraisal and their qualification as 

independent auditor, the Audit Committee recommended them to the Board. The Board agreed to seek approval at the 

Shareholders ‘meeting. The Board also agreed to seek approval of the Company’s audit fee for the year 2016 and the annual 

audit and quarterly review fee for Solartron’s consolidated financial statements and acknowledgement of the annual audit fee 

for the year 2016 of subsidiaries’ financial statements and quarterly review for listed subsidies’ s financial statements which 

were audited by Office of Pitisevi and Solartron subsidiaries were responsible for the audit fee.         

6.   Compliance with the law and regulation of the Securities and Exchange Commission, the SET regulations, 

and the law related to the Company’s operation  

The Audit Committee verified the Company’s compliance with applicable laws cooperatively with the Legal 

firm, the Regulatory Compliance Unit and Internal Control Department. No Matters of importance indicating that the Company 

had violated any law, rules and requirements related to the Company’s operations were found. 

In summary, the Audit Committee performed its duties as specified in the Board-approved charter with 

caliber, prudence and adequate independent in equitable interests of stakeholders. In its opinion, Solartron’s financial reports 

were accurate and reliable, and agreed with generally accepted accounting principles. Solartron commanded adequate risk 
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management practices, appropriate internal control and internal audit systems, compliance with good corporate governance, 

legislations, requirements and obligations relevant to its businesses. 

 

             On behalf of the Audit Committee 

 

                                                                                 

 Mrs.Rawittha Pongnuchit 
 Chairman of the Audit Committee 
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1. Financial Highlight of Company 
 

(Unit: Million Baht, except earnings per Share) 
Financial Statements 2013 2014 2015 
Cash and cash equivalents 181.75 48.46 51.04 

Total current assets 856.71 796.71 1,474.50 

Total assets 2,183.26 2,188.79 3,632.25 

Total current liabilities 656.36 369.48 1,352.94 

Total liabilities 675.06 692.39 1,594.49 

Total shareholders’ equity 1,508.19 1,496.40 2,037.76 

Operation Results    

Total incomes 1,386.25 947.42 722.76 

Revenues from the selling and rendering of 
services 

1,352.19 921.84 683.36 

Gross profit 238.12 137.62 48.09 

Net income 121.27 36.11 (38.37) 

Financial Ratio    

Current ratio (times) 1.31 2.16 1.09 

Gross profit (%) 17.61 14.93 7.04 

Net profit (%) 8.97 3.92 -5.55 

Return on equity (%) 8.84 2.40 -2.15 

Return on assets (%) 5.28 1.65 -1.30 

Assets turnover (times) 0.59 0.42 0.23 

Total debts to equity ratio (times) 0.45 0.46 0.78 

Interest Coverage Ratio 139.78 -9.37 -61.90 

Dividend per share (Baht) 0.05 0.025 - 

Earnings per share* (Baht) 0.25 0.07 -0.07 

 Average  
494,624,723 

 Shares 

Average 
494,624,723  

Shares 

Average 
544,124,723  

Shares 
* Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the company excluding 
comprehensive income by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year. The number of ordinary shares of 
prior years’ used for the calculation, as presented for comparison purpose, has been adjusted in proportion to the change in the number 
of shares as a result of the distribution of the share dividends, as if the shares comprising such share dividend had been issued at the 
beginning of the earliest period reported. 
Remark   * Baht per Share 
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2. Vision Mission and Strategies 
 
Vision:   
 

The Leader of Solar Technology in Southeast Asia 
 
Mission:   
 
Solartron runs business with the balance between “Worth” and “Value” for Shareholders, Employees, 
Stakeholders, Community and the Environment, resulting in numerous corporate social responsibility awards and 
social acceptance. 
 
Quality Policy:  

“We are committed to create sustainable energy for customer” 
 
Solartron determines to do business with the social corporate responsibility and improve the quality of life of the 
workforce and their families as well as of the community and society at large. 
 
Labor and Social Accountability Policy 
Solartron aims on Labor and Social Accountability improvement and ensures for the better quality of standard of 
living. 
Solartron is committed to its policy of conducting activities without making undue impacts on its own personnel and 
properties, those of its contractors, the public, and the ecology alike.  
 
To aid continuous improvement, Solartron promotes: 

1. Commitment to improve research and development of Solar cell and modules. 
2. Commitment to improve the competency of employees. 
3. Commitment to improve customer’s satisfaction. 

 
Health, Safety and Environmental Policy 
 
Solartron recognizes Health, Safety and Environmental Policy.  We run business with committed to deliver the good 
quality of products. Our products are environmental friendly.  
 
Product Certifications and Standards: 
 
1.  Factory Management Certified (UKAS, NAC, The Ministry of Labor of Thailand surveillance audit is 

required) 
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 ISO 9001:2008 – Operation (receiving inspection, QC inspection, process inspection, final 
inspection) SGS, obtained. 

 ISO 14001:2004 – SGS, obtained. 
 TIS 18001:1999 – SGS, obtained.  
 OHSAS18001:2007 – SGS, obtained.  

 TLS 8001:2003 – (Thai Labor Standard) The Department of Labor Protection and Welfare, The 
Ministry of labor, obtained. 

 
2. Product Certified  (TÜV: annual surveillance audit is required) 
 TÜV Rheinland (Germany), IEC 61215 Edition 2, IEC 61730, obtained.  
 TÜV Rheinland (US),ANSI/UL1703-Third Edition, obtained.  
 TIS (Thai Standard), TIS 1843:2553 (IEC 61215 Edition 2), obtained. 
 TIS (Thai Standard). TIS 2580-2555 (IEC 61730), obtained. 
 MCS Mark, The Microgeneration Product Certification Scheme Mark, product certification for export to UK, 

obtained. 
 RoHS Compliant, Directive 2002/95/EC. EU legislation restricting 
  the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment product certification for export to 

EU, obtained. 
 CE Mark, Directive 2004/108/EC, electromagnetic compatibility, product certification for export to EU, 

obtained.  
 
3. Corporate Social Responsibility Certified: Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW), obtained. 
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3. Nature of Business 
 

Company Development for 2015  

 Solartron Public Company Limited (SET Stock code: SOLAR) was established since 1986. The Company 

business structure comprised of 4 business operations. 

1. The solar cell and solar module Production Base covering important export markets in USA, Europe 
and Asia pacific. 

2. The Engineering, Procurement and Construction Base (EPC) covering important solar 
power applications for government and private sectors. 

3. The Energy Service Company Base (ESCO) covering energy saving for factories and 
commercial buildings 

4. The Solar farm and Solar rooftop investment base covering both in Thailand and ASEAN 
These 4 strong business bases will push Solartron through this difficult time successfully. 
Nonetheless, the financial position of the company remains strong considered from the Debt to Equity ratio 

of 0.78 times. In addition, the financial institutions continually support the company’s business fairly well. 
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Major Development for 2015  

 
January 2015 Constructed the solar hybrid system for Kumpongertial University, Cambodia owned by 

The foundation of H.R.H Princess Maha chakri Sirindhorn 
May 2015 Increasing the company capital by issuing new 49,500,000 common stocks for existing 

shareholders (Right offering) 
July 2015 Signed Memorandum of Understanding with Thai Military Bank (TMB) for Energy 

Awareness and Solar Rooftop Project 

August 2015 Signed Memorandum of Understanding with Siam Technology  College for Electrical 
Vehicle Research  and Development 
Signed Memorandum of Understanding with Pranakorn University for Solar Farm Project 

September  2015 Signed Letter of Intent with General Energy Technologies (GET) for export solar cell. 
October 2015 Signed Memorandum of Understanding with Siam Technology college for The world solar 

challenge Project 
November 2015 Signed Letter of Intent with REC Solar Pte.,Ltd. For export solar cell 
December 2015 Signed Letter of Intent with AU Optronics Corp. (AUO) for export Solar cell. 

 

2. Solar Cell Business 
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Solar cell 

 

Electron 

 

Electrictity 
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3.Solar Module Business 
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The Company has realized the significance of risk management and good corporate governance. 
The significant risk factors are explained as follows: 

1) The Risk of the Reliability an Alternative Energy Development Plan (AEDP) 
 

In 2015, The Ministry of Energy tried to promote AEDP but there were many obstacles from the 
regulations of other ministries such as the factory license permission from ministry of Industry, the 
limitation of construction on the green area from ministry of interior. The 800 megawatt solar program for 
agricultural cooperatives still pending. Therefore, it caused a significant drop in solar revenue. 
 However, the government classified the solar energy as the energy securities to promote the usage 
of solar energy in both rural area and city rooftop. So the government released all the problems of 
regulations by setting the Energy Regulatory Commission as a one stop service agent The Company has 
long term experience in Thai solar business and is a certified body as installer, energy Service Company 
which implies that it has a capability in bidding and deliver the good quality of solar projects. The 
company has confidence in doing solar business in Thailand that conform the AEDP. Therefore, the solar 
investors trust and want to do the solar business with the company.  

 

2)  The Volatility of Solar cell and Solar module Price 

 We sell and buy solar cells and solar modules in term of US dollar/watt. Even though the price per 
watt goes down, the efficiency per watt goes up. So Solartron focuses on improving the Cell and Module 
efficiency in order to get the good quality with lowest cost. The Company cooperates with the leader of solar 
consultant to improve the manufacturing line and product efficiency to gain more watts (power price/watt) and 
mitigate the risk from the volatility of solar cell and module price. 

3)  The Risk from the Entrance of New Competitors  

Nowadays, the government has fully supported the usage of solar energy. The marketing opportunity 

attracts both local and foreign investors to invest in solar farm business. These newcomers may seize the 

company’s market share and will affect the company growth in the future. However the newcomers have to 

meet many requirements such as Thai Industrial Standard (TIS), long term reference for solar system, 

registered installers, register engineers. It takes years to prepare for doing turnkey mega projects. In addition 

Solartron will invest its own solar farm and solar rooftop. Cells and Modules that company produced will 

serve on its own projects. 

4. Risk Factors and Risk Management  



Annual Report 2015  Solartron Public Company Limited 

17 

 

4)  The Volatility of the Exchange Rate   

The company imports most of its raw material including wafers, silver paste, junction box etc. 

Payment term mainly in US dollar. If the rate of US dollar rises comparing to Thai currency, the company 

cost will increase accordingly.  

The company opens letter of credit (L/C) monthly with fully coverage forward contract to protect its 

exchange rate risk when it expects the vulnerable of the currency. 
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5. General Information  

 
Company Name Solartron Public Company Limited Registrar  : 

Thailand Securities Depository Co., Ltd 
62 The Stock Exchange of Thailand Building 
Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok  
10110 
Tel: +66-2-229 2800 
Call Center: +66-2-229 2888 
Auditor: 
Miss Chawana Wiwatpanachat,  
The Certified Public Accountants  
License No..4712  
Miss Wanpen Aoonruan  
The Certified Public Accountants  
License No. no.7750 
Pitisevi Company Limited 
8/4 SoiVipavadee rangsit 44, Vipavadee rangsit 
road, Ladyoa. Jatujak, Bangkok 
Tel.  :  +66-2-9413584-6 
Fax. :  +66-2-9413658 
 
Lawyer: 
Mr. Somkiat   Ruengsurakiat 
Bangkok Law Office & Associates Co.,Ltd. 
75/20 17th Fl., Ocean TowerII Bldg., 
Sukhumvit 21 Road, Klongtoey - Nua, 
Wattana,  Bangkok 10110  
Tel.  :  +66-2-661-6896-9 
Fax. :  +66-2-661-6895 

Type  of Business Manufacturing Solar cells and Modules 
Engineering, Design and Installation of solar 
power systems,  Energy Service Company 

Company Code 0107547000877 

Head Office 
 
 
 

1000/65,66,67 PB.Tower 16thFloor 
Sukhumvit 71 Road, North Klongtan,  
Wattana, Bangkok 10110 
Tel. +66-2-392-0224-6 
Fax. +66-2-381-2971, +66-2-381-0936  

Module Factory  
 

88/8  Moo 10, Thanarach Road,  
Tumbol Nongnumdang, Parkchong District,  
Nakornratchasima 30130 

Cell Factory  
 

88/9 Moo 10, Thanarach Road,  
Tumbol Nongnumdang, Parkchong District,  
Nakornratchasima 30130 

Website   
E-mail 

www.solartron.co.th 
support@solartron.co.th 

Registered Capital 
Registered Ordinary Shares 
Par Value 
Registered Ordinary Share with 
paid 
Registered Capital with paid 

544.124,723  Baht 
544.124,723  Shares 
                1  Baht 
544,124,723   Shares 
544,124,723   Baht 

Established Date November 12, 1986 
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Subsidiaries SOLARTRON ENERGY 1 
CO.,LTD. 

SOLARTRON ENERGY 2 
CO.,LTD. 

SOLARTRON ENERGY 3 
CO.,LTD. 

SOLARTRON ENERGY 4 
CO.,LTD. 

SOLARTRON ENERGY 5 
CO.,LTD. 

Company Code 0105558000472 0105558000456 0105558000481 0105558000545 0105558000537 
Registered Capital 1,000,000 Baht 100,000,000 Baht 100,000,000 Baht 100,000,000 Baht 100,000,000 Baht 
Registered Ordinary Shares 10,000 Shares 1,000,000 Shares 1,000,000 Shares 1,000,000 Shares 1,000,000 Shares 
Par Value 100 Baht 100 Baht 100 Baht 100 Baht 100 Baht 
Number of Shares 9,996 Shares 999,996 Shares 999,996 Shares 999,996 Shares 999,996 Shares 
% of Share holding 99.96% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Registration Date 5 JANUARY 2015 
Type  of Business The Engineering, Procurement and Construction of Solar Power System. and Investment in Solar Grid Connected System 
Head Office 1000/65,66,67 PB.Tower 16thFloor Sukhumvit 71 Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110 
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6. Shareholder Structure 
 
As of December 31, 2015, the company has a registered capital of Baht 544,124,723 consisting of 

544,124,723 ordinary shares with par value of 1 Baht. The paid up capital of Baht 544,124,723 consisting of 
544,124,723 ordinary shares with par value of 1 Baht. 

 
.The list and percentage of the first 10major shareholders in company’s shareholder record are as follows: 

 
 
 

 

As of December31, 2015 

Rank Name Number of Share % 

1 Mr.Pongsak Thammatucharee 101,272,204 18.61% 

2 Mr.Naris  Jirawongpapha 36,000,009 6.62% 

3 Mr.Jiradech Jongwattanasilgul 24,550,019 4.51% 

4 Mr.Akaradej Rojmeta 21,428,882 3.94% 

5 Mr.Phaiwong  Taechanarong 13,610,609 2.50% 

6 Mr.Nipol Sangwanmanon 12,545,177 2.31% 

7 Thai NVDR Ltd 9,599,045 1.76% 

8 Mr.Sitthichai Mathanachai 9,262,160 1.70% 

9 Mr.Namchai Sooksuntisakulchai 9,171,799 1.69% 

10 Mr.Chawalit Poonpermsuwan 9,000,000 1.65% 

 Total for Top ten Major shareholders 232,811,295 42.79% 

 Others 311,313,428 57.21% 

 Total paid up capital 544,124,723 100% 
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7. Dividend Policy 
 

 The maximum company dividend policy is approximately 40 % of its Net Profit after deduction of tax and legal 
reserves. Factors that are considered include corporate operation results, financial position, liquidity, and business 
expansion plans. The dividend payment requires approval from corporate shareholders and/or the Board of Directors. 
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8. Company Structure  
 

Organization Chart 
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Management Structure 

Management structure of company consists of 2 Committees, The Board of Directors and Audit Committee. 
Each Committee has duties and responsibilities as follows: 

Board of Directors 

As of December 31, 2015, the Company’s Board of Directors comprises of: 
1. Mr. Cherdpong  Siriwit Chairman / Director 
2. Ms. Patama  Wongtoythong Deputy Chairman / Director / Company Secretary 
3. Mr. Akaradej  Rojmeta Director 
4. Dr. Pavan  Siamchai Director 
5. Mr. Pongsak Thammathataree Director 
6. Ms. Rawittha  Pongnuchit Independent Director / Audit Committee 
7. Mr. Suchat  Trisirivattwat  Independent Director / Audit Committee 
8. Mr. Akekachat Leelapanyalert Independent Director / Audit Committee 

 

Scope of duties and responsibilities of the Board of Directors 

1. To undertake the duties in accordance with laws, objectives and requirements of the company and 
resolutions of the shareholders with due care and integrity for interest of the company. 

2. To set the business policies and direct the operations of the company and supervise the management to 
ensure effectiveness and compliance with the prescribed policies and to maximize the economic value 
of the business and business stability to shareholders. 

3. To arrange a reliable accounting system, financial reports internal control procedures and suitable 
internal audit system with consistent follow-up. 

4. To approve the quarterly and financial reports and the annual investment budget  
5. To monitor the operating results of the company, and provide advice/suggestions / decisions with due 

care on the agenda proposed in the meeting of the board of directors. 
6. To appoint/remove the subcommittee on specific matters as deemed suitable. 
7. To arrange a policy on business supervision, ethics and employee ethics as a guideline on business 

conducts and to arrange and supervise the administrative work in accordance with the good governance 
principles consistently. 

8. To approve the key transactions of the company such as acquisition or disposal of assets, expansion of 
the investment projects, determination of the authority to be assigned and any action required by laws 
and to look after the conflict of interest among stakeholders of the company. 

9. To approve and/or grant consent on the inter-company transactions between the company and its 
subsidiaries in accordance with related notifications, requirements and guidelines of the Stock Exchange 
of Thailand. 
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10. To report any shareholding by himself/herself and his/her spouse and children in the meeting of the 
board of directors every quarter and to immediately inform the company if there is any purchase or sale 
of sharer (securities) of the company. 

The Executive Committees 
As of December 31, 2015, the Company’s Executive Committee comprises of: 
1. Ms. Patama  Wongtoythong  Chairman of the Executive Committee 
2. Mr. Akaradej  Rojmeta  Executive Committee 
3. Dr. Pavan  Siamchai  Executive Committee 

 
Scope of duties and responsibilities of the Board of Executive Committee  
1. Decide on important matters related to the Company. Determine the corporate missions, objectives, 

guidelines, and policies and supervise the overall work 
2. Have the power to employ, appoint, and transfer personnel as necessary and appropriate to be the 

management or staff members for corporate operations. Define appropriate functions, responsibilities, 
and remunerations of employees.  

3. Have the power to dismiss, lie off, and discharge employees as appropriate.  
4. Have the power to determine business terms and conditions, such as credit limits, payment terms, trade 

agreements, and trade term changes.  
5. Have the power to act and appear as a corporate representative to outsiders regarding affairs related 

and advantages to the Company. 
6. Approve the appointment of advisors needed in the corporate operations. 
7. Deal with affairs concerning the Company’s general operations. 

 
Table 1: A summary of approved financial amounts of transactions according to the Company’s authorization 

manual 

 

Approved Financial Amounts for 
Important Transactions 

BOD EXCOM CEO 

1. Approval of Annual Budget More than 
THB 200 Million 

Less than 
THB 200 Million 

Less than 
THB 50 Million 

2. Approval of 
Changing/Increasing of 
Annual Budget or Investment 
Budget 

Change 
more than 25 % 

Change 
Not over 25 % 

Change 
not over 15 % 

3. Approval of purchasing and 
procurement  

More than 
THB 200 Million 

Less than 
THB 200 Million 

Less than 
THB 50 Million 

 

Note :  (1) The power to approve the financial amounts mentioned is governed by legislation and regulations of the company, the 

Stock Exchange of Thailand and Securities, and Exchange Commission. 

 (2) BOD: Board of Directors, EXCOM: Executive Committee, and CEO: Chief Executive Officer 
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Audit Committee 

As of December 31, 2015, the Audit Committee comprises of: 

1. Mrs. Rawittha  PongnuchitChairman of Audit Committee 
2. Mr. Suchat      Trisirivattwat Audit Committee 
3. Mr.Akekachat   Leelapanyalert Audit Committee 
 

Scope of duties and responsibilities of the audit committee 

The scope of duties of the Audit Committee has been made in accordance with the notifications issued by the 

Stock Exchange of Thailand: 

1.  To verify in assuring that the Company’s financial report is correct and accurate and sufficiently 

disclosed. 

2.  To verify in assuring that the Company shall have the appropriated effective internal control and 

internal audit systems on cooperation with the internal auditor. 

3. To consider the independence of the internal audit unit as well as to provide the approval for the 

appointment, transfer, termination of the chief of the internal audit unit or any other agencies 

responsible for the internal audit. 

4.   To verify in assuring that the Company has acted in compliance with the law on Securities and 

Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, provisions of Stock Exchange or the laws 

relating to the Company’s business. 

5.   To consider, select, propose to appoint the independent person or persons to perform the duty as the 

Company’s auditor and to propose the remuneration for such person/persons, considering the 

reliability, resources adequacy, workloads and personnel’s experiences as well as participating in the 

meeting with the auditor without the involvement of the Management for at least once a year. 

6.   To consider the related items or the items that would have the conflict of interest to meet the 

requirement of law or the provision of the Stock exchange to assure that such items are reasonable 

and resulted in the maximum benefit to the Company. 

7. To prepare the report of the Audit Committee’s activities, consisting of the opinions about the 

preparation process and the disclosure of the Company’s accurate, complete and reliable financial 

report, including the options relating to the adequacy of the Company’s internal control system by 

disclosing it in Company’s annual report. Such report must be signed by the Chairman of the Audit 

Committee and must consist of at least the following information: 

7.1  The opinions about the accuracy, completion and reliability of the Company’s financial report. 

7.2  The opinions about the adequacy of the Company’s internal control system. 
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7.3 The opinions about the act in compliance with law on Securities and Exchange Commission 

and Stock Exchange of Thailand, provisions of Stock Exchange or the laws relating to the 

Company’s business. 

7.4 The opinions about the appropriateness of the auditor. 

7.5 The opinions about the items that may post the conflict of interest. 

7.6 The number or the meeting of the Audit Committee and each member’s meeting participation. 

7.7 The overall opinions or the observations obtained by the Audit Committee from the operation as 

required in the charter. 

7.8 Other items as deemed to be known by shareholders and general investors under the scope 

and responsibility assigned to them by the Company’s Board of Directors.  

8.   Any other operations as assigned by the Company’s Board of Directors with the approval of the Audit 

Committee who directly responsible for the Company’s Board of Directors who shall remain to be 

responsible for the Company’s operation against the third party.  

9.   To verify and amend the Audit Committee charter to be up to date and to suit with the Company’s 

conditions and circumstances.  

 

Independent Director Selection Criteria 

1.  Not holding shares exceeding 1% of the total shares with voting rights of the Company, its parent 

Company, its associated company, or any potential conflicting person, which shall be inclusive of the 

shares held by those related persons; 

2. Not being nor having been a director participating in the management, employee, officer, consultant 

who receiving regular salary, or controlling person over the Company, or potential conflicting  person, 

excepting that he/she has no such characteristic for at least two years before the date of filling of the 

application with the Officer; 

3. No being a person related by blood or by registration under laws as father, mother, spouse, sibling 

and child, including spouse of child of executive, ,major shareholder, controlling person of the 

Company or its subsidiary company; 

4.  Not having nor having had any business relationship with the Company, its parent company, its 

associated company, or potential conflicting person as might interfere with his/her use of independent 

discretion, including not being nor having been a major shareholder, a dependent direction, including 

not being nor having been a major shareholder, a dependent director, or an executive of a person who 

has a business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary company, its 

associated company or potential conflicting person except that he/she has no such characteristic for at 

least two years before the date of filling of the application with the office. 
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5.  Not being nor having been an auditor of the Company, its parent company, its subsidiary company, its 

associated company, or potential conflicting person, and not being a major shareholder, a dependent 

director, an executive, or partner of the auditing firm employing an auditor of the Company, its parent 

company, its subsidiary company, its associated company, or potential conflicting person except that 

he/she has no characteristic for at least two years before the date of filling of the application with the 

Office; 

6.  Not being nor having been any professional services provides including a legal advisor and a financial 

advisor, obtaining service fees of more than Baht 2 million per annum from the Company, its parent 

company, its subsidiary company, its associated company, or potential conflicting person. If a 

professional adviser is a legal entity, this will include a major shareholder, a dependent director, an 

executive, or a partner of such professional services provider except he/she has no such characteristic 

for at least two years before the date of filling of the application with the Office; 

7.  Not being a director appointed to represent any director of the Company, a major shareholder, or a 

shareholder who is a related person of the Company’s major shareholder; 

8.  Not having any other characteristics which make it incapable of expressing an independent opinion 

with regard to the Company’s operation. 

Directors’ and Executives’ remuneration 

1.  Directors’ Remuneration 
The board of directors determines clear policies and guidelines for payment of directors’ 

remunerations. For transparency, the remunerations are proposed to shareholders annually. They are 

adequate and motivational so that the company is able to keep highly qualified directors. Directors 

serving in committees receive appropriate remunerations corresponding to more duties and 

responsibilities. Remunerations are divided into 2 categories: 

1)  Regular remunerations are paid for non-executive directors monthly with/without board meetings. 

2)  Meeting remunerations are paid for directors who attend a board meeting. 

2.  Remunerations for the Management 
Remunerations for the Management are in line with the Company’s procedures and policies, and 

in relation to corporate operation results and each individual’s performance. Amounts of the 

remunerations are motivational and enable the company to achieve loyalty among the competent 

Management. 

 

3. Remuneration for the Board of Directors 
According to the company annual general shareholder meeting of April 30, 2015,  

The compensation for the committee members was set as follows: 
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Remuneration Monthly payment / 
person 

Meeting allowance / 
Time/person 

The Board of Directors 12,000  THB 25,000THB 
Audit Committee 4,000  THB 20,000THB 
Nomination and Remuneration Committee - 20,000THB 

Remark:  The Chairman of every committee will get the compensation 20% more than the committee members. 

Monetary Remuneration 
The total remuneration was paid as follows: 

 
Monetary Remuneration 2013 2014 2015 

Total remuneration (Baht) 2,199,200.00 2,626,400.00 2,561,400.00 
Number of Committee Member 

(Persons) 
7 8 8 

Type of remuneration 
Meeting allowance 

and monthly 
payment 

Meeting allowance and 
monthly payment 

Meeting allowance 
and monthly payment 

 
Others Remuneration 
The Company has the provident fund for the employees that started working in August 20, 2004 while employees pay 

5%of their salary and the company will match an additional 5% each month into the provident fund. 
 

The number of Board of Directors Meeting and Audit Committee Meeting and the Attendance by Individual 
Member of Fiscal Year 2015 and 2014 
 

Name 

Board of 
 Directors Meeting 

Audit Committee Meeting Annual General Meeting 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Mr.Cherdpong  Siriwit 5/5 4/6 - - 1/1 1/1 

Ms.Patama  Wongtoythong 5/5 6/6 - - 1/1 1/1 

Mr.Akaradej  Rojmeta 5/5 6/6 - - 1/1 1/1 

Dr. Pavan  Siamchai 5/5 5/6 - - 1/1 1/1 

Mrs.Rawittha  Pongnuchit 4/5 5/6 2/4 3/4 - 1/1 

Mr.Suchat  Trisirivattwat 4/5 5/6 3/4 3/4 1/1 1/1 

Mr.Akekachat Leelapanyalert 2/5 4/6 2/4 - 1/1 - 

Mr.Pongsak Thammathataree 3/5 -   1/1 - 

Directorships and Executive Development 
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The company has provided training and human resources development programs for all of its personal 

through internal and external training. It allows the board to participate in its operations and ventures. Corporate 

directors and executives have participated in training courses organized by accredited institutions, such as Chairman 

Program, Director Accreditation Program (DAP), and Director Certification Program (DCP) provided by Thai Institute of 

Directors (IOD), also basic courses for the Audit Committee, courses offered by the Stock Exchange of Thailand, and 

cutting-edge management courses offered by other professional institutions. 

New directors are required to complete training and orientation providing important knowledge and skills that 

are crucial for their directorships. Once there are business expansions or new ventures, the company invites corporate 

directors to visit the sites and monitor the progress regularly. This is to enhance confidence among shareholders. 

 

Personnel Development Policy 

The company has always valued its human resources. Policies on continuous training and human resource 

management have been established. The aims are to help employees reach their potential, ensure effectiveness at 

work, and allow them to grow in their fields. All employees are required to receive training that is in line with the 

company’s direction and strategies. Training is well planned and always financially supported by the company which are 

held in the company and outside by other institutions. Also, the Company encourages the communication to transfer 

and share knowledge between employees in the organization (Knowledge Management). 

In addition, the company has focused on developing better quality of life of employees. Also, the company 

has focused more on developing employees’ knowledge and understanding about health and environmental safety in 

the workplace. 

 

Succession Plans 

The corporate board of director realizes that succession plans become necessary in case the Chief Executive 

Officer or top executives are not able to work. To ensure readiness for the circumstance, the Company has prepared its 

human resources to be able to take on different responsibilities assigned in order to appropriately cover for their 

colleagues or fulfill their new positions. Executives are given opportunities to learn about the work outside their fields. 

This is to enable them to fill in assignments for their colleagues who are unable to take on the responsibilities. The 

board of directors has assigned the nomination and remuneration committee to research and coordinate with accredited 

consulting firms and professional institutions during development and revision of succession plans. 

 

Supervision of Use of Inside Information 

The company prohibits its directors and the Management from using inside information concerning important 

matters including trading of securities before publication for personal gains. Preventive measures against the use of 

inside information by the directors and the management are as follows: 
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1.  The company informs executives about their obligation to disclose security holdings and changes of the 
holdings of themselves, their spouses, and their children who have not yet attained the majority according to 
the Securities and Exchange Act B.E. 2535, article 59 and statutory penalty, article 275.  

2.  Circular notices are sent to executives advising those who receive important inside information that affects 
prices of securities not to trade corporate securities within that one month and not to disclose the important 
inside information before the corporate financial statements or the particular information is publicized. 

3.  Should there be any changes in security holdings of the company’s directors and executives, the changes 
must be reported to the board of directors in security holdings matter on the agenda. 

4. Important inside information and confidential documents saved as hard copies or soft files are protected and 
access is limited to top executives only when necessary. If any inside information needs to be disclosed to 
corporate employees, the employees will be informed properly about the limitation of the use of that 
information. An employee who discloses corporate confidential information will be penalized. 
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The Board of Directors 

Mr.Cherdpong  Siriwit 
Chairman of the Board of Directors 

 
 
 
 
 
 
 

Academic Background  
   Master Degree M.A. Economics, Georgetown University, U.S.A.  
   Bachelor Degree B.A. Economics (Honor), Thammasat University 
Work Experience  
   Present Chairman of the Board of Directors, Solartron PCL. 

Chairman of Audit Committee, Independent Director, IRPC PCL. 
Chairman Advance Finance PCL. 
Chairman, Vithai Bio power Co., Ltd. 
Chairman, Thai Sugar Mirror Co., Ltd. 
Director, Ever Green Plus Co., Ltd. 
Independent Director/Audit Committee/Nomination Committee, Thoresen PCL. 

   2006 - 2009 Audit Committee/Nomination Committee, PTT Chemical PCL. 
   2005 - 2008 Chairman of the Board of Directors, PTTEP PCL. 
   2005 - 2007 Chairman of the Board of Directors, Rayong Refinery Co., Ltd. 
   2004 - 2008 Chairman of the Board of Directors, Thai Oil PCL 
   2003 - 2008 Chairman of the Board of Directors, PTT PCL 
   2003 - 2008 Chairman of the Board of Directors, Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 
   2003 - 2004 Chairman of the Board of Directors, Electricity Generating Authority of Thailand 
   2002 - 2006 Permanent Secretary, Ministry of Energy 
Training Program  
 Diploma, The Joint State-Private Sector Course, National Defense College,Class 40 

Politics and Governance in Democratic System for Executives Class, King 
Prajadhipok's Institute Class 5 
The Civil Service Executive Development Program I, The Civil Service Training 
Institute, Class 13/1993 
Capital Market Academy Leadership Program, (CMA) Class 5 
Director Accreditation Program (DAP), Class 8/2004  
Role of the Chairman Program (RCP), Class 10/2004 
Director Certification Program (DCP), Class 104/2008  

Number of Shares held -0- 
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The Board of Directors 

Mrs.Patama Wongtoythong 
Chief Executive Officer 

Deputy Chairman of the Board and the company secretary 

 
Academic Background  
   Master Degree Master of Business Administration (Finance, Policy and Planning) 

University of Missouri, U.S.A. 
   Bachelor Degree Bachelor of Business Administration (Accounting), Thammasat University 
Work Experience  
   2005 - Present Chief Executive Officer, Solartron PCL 
 Deputy Chairman of the Board, Solartron PCL 
 Company secretary, Solartron PCL 
   2014 - Present Chairman of Audit Committee, Netbay PCL 
   2005 - 2008 Chief Financial Officer, Solartron PCL 
Training Program  
 Top Executive Program, Thailand Energy Academy ‚(TEA Class 7) 
 Director Accreditation Program (DAP) class 54/2005 
 Director Certification Program (DCP) class 54/2005 
 Fraud Prevention and Information Security Governance 
 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 
Number of Shares held  0.05 % 
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The Board of Directors 

Mr.Akaradej  Rojmeta 
Director 

 

Academic Background 
 

 

   Master Degree Master of Business Administration, Tarleton University, Texas, U.S.A. 
   Bachelor Degree Bachelor of Business Administration, Thammasat University 
 
Work Experience 
 

 

    2004–Present Director, Solartron PCL 
    2006–Present Director, Netbay PCL 
    2007 - 2008 Chief Executive Officer, Solartron PCL 
 
Training Program 
 

 

   2004 Director Accreditation Program (DAP) class 27/2004  
 

Number of Shares held 3.92 % 
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The Board of Directors 

 

Mrs.Rawittha  Pongnuchit 
Chairman of Audit Committee  

Independent Director 
 

 
 

 

Academic Background 
 

 

   Master Degree Master of Political Science, Thammasat University 
   Bachelor Degree Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University 

 
Work Experience  
 Subcommittee member,The Agreement Audit,Ministry of Transportation and 

Communication 
 Inspector-General, Ministry of Finance 
 Deputy Director-General, the Revenue Department 
 Director of Bureau of Tax Appeals, the Revenue Department 
 Lawyer 9 (Expert in protection and counter destroying of the tax system), Office of 

Tax Auditing, the Revenue Department 
 Deputy Finance Ministry Spokesman 
 Secretariat to the Revenue department 
 The Revenue Department Spokesman 
 Clearing Director of Thai Asset Management Corporation 
 Chairman of the Audit Committee / Director of KTB Law Co., Ltd. 
 Advisor to the Finance Minister 
 Member of the Doing Business of Alien Committee, the Department of Trade 

Development, the Ministry of Commerce 
 Member and Chairman of the Audit Committee of Sukhumvit Assets Management 

Co., Ltd. 
 Director, Member of the Audit Committee, and Chairman of the Selection and 

Remuneration Committee of Thai Petrochemical Industry Public Company Limited 
 Director, Member of the Audit Committee, and Member of Risk Management 

Committee of the Thai Credit Guarantee Corporation 
 Director of Airport Authority of Thailand Public Company Limited 
 Representative of the Ministry of Finance in the Committee of the Tourism Authority 

of Thailand (TAT), the Ministry of Tourism and Sport 
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Directorship 

 

Other Listed Companies Independent Director, Chairman of the Audit Committee 
of Solartron Public Company Limited 

 Independent Director, Member of the Audit Committee, 
and Chairman of the Sub-Committee Risk Management 
on Law Committee of Synnex (Thailand) Public Company Limited 

 Independent Director ,Audit Committee, Pranda Jewelry Public Company Limited 
Non-Listed Companies Advisor to the Institute of Management Consultants 
 Association of Thailand 
 Advisor to  the Economics and Finance Academy 
 Vice president  to  the Revenue Officers Association 
 Director of the Fiscal Policy Research Institute Foundation(FPRI) 
 Director of the Capital Market Academy Alumni Association 
 Director of Class 1, Top Executive program in Commerceand Trade (TEPCOT) 
 Chairman of the Class 59 of the Director Certificate Program (DCP59) 
 Board of Chairman of Pootra Corporation Co., Ltd. 
 Board of Chairman of Chankham Residence Co., Ltd. 
 Independent Director, Member of the Audit Committee of NamHeng Concrete 

(1992) Co.,Ltd. 
Training Program   
 Director Certificate Program (DCP) Class 59/2005 Thai Institute of Directors (IOD) 
 Top Executive Program in Justice Management (Class 3) 
 Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) Class 1 
 Top Executive Program, Capital Market Academy (Class 3) 
 Public Administration and Public Law Program, King Prajadhipok’s Institute,Class 3 
 National Defense College, The Joint State - Private Sector Course Class 15, 

Thailand National Defense College 
  
Number of Shares held  -0- 
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The Board of Directors 
 

Mr.Suchat  Trisirivattwat 
Audit Committee  

Independent Director 

 
Academic Background 
 

 

   Master Degree Master of Science (Accounting), Thammasat University 
   Bachelor Degree Bachelor of Business Administration (Accounting), 

Thammasat University 

Work Experience  
   2004 - Present Audit Committee, Independent Director, Solartron PCL. 
   2006 - 2015 Managing Director, Indara Insurance PCL 
   2006 - 2013 Director, Klangdong Lime and Expert Environment Co., Ltd. 
Training Program  
  Advance Audit Committee Programs class 1/2009 

- MIA  5/2009 
- MFR 8/2008 
- MIR  6/2009 
- MFM 1/2009 

 Role of the Compensation Committee Program class 5/2008 
 Chartered Director Class 3/2008  
 The Role of the Chairman Program 13/2006 
 Director Certification Program (DCP) class 72/2006 
 Improving the Quality of Financial Report 4/2006 
 Audit Committee Program (ACP) class 1/2004 
 Director Accreditation Program (DAP) class 21/2004 
Number of Shares held -0- 
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The Board of Directors 

Dr.Pavan  Siamchai 
Director 

Chief Operating Officer 

 
Academic Background 
 

 

Doctor of Philosophy Ph. D in Electrical and Electronics Engineering,  
Tokyo Institute of Technology, Japan 

   Master Degree Master of Engineering (Electrical), Chulalongkorn University 
   Bachelor Degree Bachelor of Engineering (Electrical) 2nd Honor, Chulalongkorn University 

 
Work Experience 
 

 

   2009–Present Director, Chief Operating Officer, Solartron PCL. 
   2007 - 2009 Project Coordinator, Centrotherm photovoltaics AG 
   2005 – 2007 Senior Auditor, Solartron PCL. 
   1996 - 2005 Researcher / Project Manager NECTECHResearcher / Project Manager  

NASDA 
  
 Academic Experience Guest Lecturer Mahanakorn Universiry of Tecnology 
 Guest Lecturer Asian Institute of Technology 

 
Number of Shares held  -0- 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_(title)
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The Board of Directors 

Mr.Pongsak   Thammathataree   

 Directors 

 

Academic Background  

Bachelor Degree Doctor of Medicine, Chulalongkorn University 
specialist Ear Nose Throat, Chulalongkorn Hospital  
 

  

Work Experience  

   1992 - Present Founder and Owner 

Pongsak Medicine Co.,Ltd. 

 

Number of Shares held 18.61% 
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The Board of Directors  
 
 

Mr.Akekachat  Leelapanyalert 
             Independent Directors 

Academic Background  

Bachelor Degree Bachelor of Business Administration (First Class Honors) Chulalongkorn University 

  

Work Experience  

present Managing Director, Corporate Strategy Division,  Apple Wealth Securities PCL. 

2013 - 2014 Managing Director, Business Development and Corporate Strategy Division, Apple 
Wealth Securities PCL. 

2012 - 2013 Director in Investment Banking Department, Country Group Securities PCL. 

2007 - 2009 Analyst in Investment Banking Department, Phatra Securities PCL. 

  

Number of Shares held -0- 
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9. Corporate Governance  
 

 Policy of Corporate Governance 
The Board of Directors has always realized the importance of conducting business in compliance with good 

corporate governance principles. The Board resolved corporate governance policy in written to comply with the 
principles of corporate governance stated by the Stock Exchange of Thailand (SET) as well as rules and regulations of 
the Securities Commission (SEC) which cover the following categories: 

 Rights of shareholders and equitable treatment of shareholders 
 Role of stakeholders, 
 Disclosure and transparency 
 Role and Responsibilities of the Board of Directors  

 
1. Rights of shareholders and equitable treatment of shareholders  

1. The Company always respects rights of its shareholders: basic shareholder rights as prescribed 
the law, ownership right through appointment of the Board of Directors, and other rights as 
appropriate. The Company takes care of its shareholders more than legal requirements, such 
as provision of information, news, updates through the corporate website. Important news for 
shareholders is notified by letters. Shareholders are welcome to visit the Company by request. 

2. The Company provides shareholders, prior to a meeting, with information on the date, time, 
venue, and all agenda items concerning issues to be decided. A notice of a meeting and 
support documents are sent to corporate shareholders at least 7 days in advance. The notice 
for the 2015 shareholders meeting was posted on the Company’s website so that shareholders 
could study all the information prior to receiving the notice in documentation. 

3. The Company’s website where corporate shareholders and those interested may download 
corporate financial information, corporate profiles, and meeting information is 
www.solartron.co.th. Inquiries and requests for further information may be e-mailed to 
support@solartron.co.th 

4. The Company facilitates and encourages its shareholders to exercise their rights and votes. 
There are two closing times of the transfer book. The transfer book is closed for shareholders’ 
right to attend a shareholders meeting, allowing the shareholders to consider and approve the 
annual dividend payment. The book is closed again for shareholders’ right to receive dividends, 
allowing the shareholders to choose whether they will hold the stocks for the dividends or not. 
Shareholders meetings are organized at convenient venues. The Company has chosen to hold 
annual general meetings at hotel in the middle of Bangkok, near the Company’s head office. 
The meetings are notified in newspapers. Shareholders can register about one hour prior to 
each meeting. Should a shareholder not be able to physically present at a meeting, they may 
appoint their proxy or an independent director as their proxy to attend and vote in the meeting. 

5. The Company held the Annual General Meeting1/2015 on April 30, 2015, where all directors 
were present. Corporate shareholders were given opportunities to directly inquire the corporate 
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directors and committees. The Company does not deprive its shareholders of access to 
corporate information. All important information, for instance, is included in distributed notices 
without any last-minute addition of agendas or changes in important matters. Shareholders who 
arrive late are always allowed to attend meetings. 

6. The Company allows its shareholders to propose matters to be included in a meeting’s agenda, 
prior to the meeting, with requirements and procedures. For instance, there shall be at least 5% 
of total shares. A meeting agenda is presented in detail. Criteria for approving or rejecting 
proposed matters as part of meetings’ agendas are stated clearly. There are channels and 
periods of time for accepting shareholders’ proposals. After proposals are accepted, the Board 
of Directors’ meeting will consider and select the proposals. Shareholders will be informed 
about the Board’s meeting resolutions and reasons in detail regarding the proposals through the 
Company’s website and corporate shareholders did not propose any additional matters to be 
included in the shareholders’ meeting agendas. Moreover, the Company encourages its 
shareholders to electronically submit the Board their inquiries related to shareholders’ meeting 
agendas via its website prior to shareholders’ meeting dates. 

7. The Company has facilitated nomination of candidates for corporate directors by shareholders. 
Guidelines for the procedure and criteria have been provided. For instance, registered mail can 
be used for shareholders’ submission of their nominations to the Company’s Secretarial 
Division. Periods of time for accepting shareholders’ director nominations are defined. Forms for 
nominees’ profiles are provided. The procedure for nominees’ declaration of their consent is 
explained. Detailed information regarding the nomination is posted on the Company’s website. 
After nominations are accepted, the board of directors’ meeting will consider the nominations. 
However, up to the present there has been no nomination from corporate shareholders. 

8. The Company provides information on a shareholders’ meeting for its shareholders on the 
corporate website. Hard copies of the same information are also sent to corporate shareholders. 
Shareholders’ meeting notices and support documents are sent to shareholders at least 14 
days in advance. 

9. In the annual shareholders meeting notice, the Company informed its shareholders about rules 
and procedure of attending the shareholders’ meeting. It nominated corporate independent 
directors. Shareholders were provided with standard proxy forms for indicating their opinions in 
voting. 

10. Agenda of the 2015 annual shareholders’ meeting notice covered appointments of directors, 
consideration of directors’ remuneration, appointment of an independent auditor and 
determination of their remuneration, dividend payment, and other important matters, such as the 
issuance and offering of the Company’s warrants, and allocation of new ordinary shares. 
Necessary information for shareholders’ decision was presented. 

11. In the 2015 AGM, the Chair informed corporate shareholders about procedures relevant to the 
meeting including voting procedure. The shareholders were given opportunities to express their 
opinions and ask questions. There were inquiries about the Company’s financial statements and 
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operating results. In director appointment, the shareholders voted on each nominated director. 
Voting cards were used in case of disagreement over the meeting agenda. The meeting was 
recorded on video. 

12. In minutes of the 2015 Annual General Shareholders’ Meeting, names of all the directors 
physically present/absent were shown. All corporate directors were present. Summaries of 
clarifications, questions, answers, opinions, the voting procedure, and the vote count procedure 
were provided. Regarding disagreement, the meeting resolution was presented along with the 
total of votes in favor/ against and no vote. The minutes were posted on the corporate website 
within 14 days after the AGM. 

13. Regarding the use and protection of inside information, the Company has established measures 
to prevent the use of inside information by directors, management, and employees for abusive 
self-dealing. 

14. The Company requires that a director shall not operate or have any position in any ordinary 
partnership, or be a general partner in limited partnership, or be a director in any other limited 
company or public company limited that operates businesses of the same nature and that is the 
Company’s direct and indirect competition, unless the information about their position(s) is 
disclosed to the shareholders’ meeting before the appointment. Directors shall inform the 
Company immediately about their direct and indirect conflicts of interest arising in any corporate 
contracts done between fiscal years, or due to change in their acquisition of shares or 
debentures of the Company or its subsidiaries between fiscal years. The Company encourages 
its directors, Management and those related to the Board to disclose information about their 
interests as part of the Board’s meeting agendas. Directors who have interests in any issues 
being considered are not allowed to vote on those particular issues. 

 
2. Role of Stakeholders 

Besides protecting the benefits and rights of its shareholders, the Company realizes the significance of other 
stakeholders contributing to its financial stability and sustainability. These stakeholders include, for instance, customers, 
employees, trading partners, creditors, and the surrounding community. The Company has always ensured integrity and 
fair treatment for each stakeholder through its established business ethics, such as: 
 

Rights of shareholders: They are defined in “Rights of Shareholders and Equitable Treatments of 
Shareholders” section. 
 
Rights of employees: The Company respects its employees’ legal rights according to the Labor Protection 
Act and related laws. It ensures fair and equal treatment for all employees regardless of their ranks, 
nationalities, religious beliefs, and gender. Employees are entitled to benefits according to their positions 
without discrimination. For transparency and fairness in employees’ promotions and pay raises, the Company 
has established a committee comprising of Management of different departments. To support its growth, the 
Company encourages its employees’ knowledge and skill development through in-house and outside training. 
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Provident fund has been set for corporate employees’ security. The Company upholds Thai Labor Standard 
8001 on human rights and social responsibility. It was given full and highest accreditation by the Department 
of Labor Protection and Welfare, Ministry of Labor, with the Thai Labor Standard (TLS: 8001). 
 
Rights of customers: Apart from customers’ rights specified in contracts, the Company cares about their 
satisfaction. Follow-up and customer satisfaction evaluating systems have been established. Follow-ups and 
satisfaction evaluations are done periodically in line with ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 
18001:2007 and TLS8001: 2003. The aim is to promote long-term relationships between the Company and 
customers. 
 
Rights of trading partners: Most of the Company’s relationships with its trading partners are in the form of 
joint ventures. The Company always respects its trading partners’ legal rights and rights as specified in joint 
venture agreements. It adheres to integrity, equality, and rights of benefits corresponding to their investments. 
 
Rights of creditors: The creditors’ rights specified in trade agreements are respected. The Company has 
earned trust among its creditors from ethical operations. Information and updates concerning the Company 
and its financial status are provided for the Company’s creditors. 
 
Rights of the community and environment: The Company has always been responsible to the society and 
environment. It strictly complies with applicable laws, such as environmental and factory laws. The Company 
collaborates with the government sector and agencies, helps developing public infrastructure, provides 
financial supports, and promotes social activities that bring understanding and sustainable development to the 
community.  
 

For projects that may have a potential impact on the community and environment, the company 
conducts public hearings and tries to minimize those effects. Specific procedures have been set for 
environmental and social factor studies, minimizing environmental and social impact, along with feasibility 
studies. The company had conducted public hearings and analyses of impacts on the community and 
environment. 

The company always realizes the importance of all groups of stakeholders as mentioned. It also 
values all suggestions, opinions, and comments that enable development, improvement and correction of the 
corporate operations. All stakeholders can contact the company to report improper incident, complain, request 
for clarifications or correction, or make any suggestions via email: support@solartron.co.th or faxing the 
internal audit office at 02-381-2971. In the previous year, there was no wrongdoing reported to the company. 
 
3. Disclosure of Information and Transparency 

The company ensures that corporate information is provided correctly, accurately, on time, and 
transparently through channels that are trustworthy and equally easy to access for the public. The followings 
are corporate practices: 
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1. Annual statements (Form 56-1) and annual reports are disclosed through the SET channels and 
corporate website, www.solartron.co.th. There are also updates related to the company and the 
industry posted on the website to facilitate decision-making of those involved.  

2. The company disclosed additional information including duties of the Board of Directors and 
committees, the director and executive remuneration policy, summarized corporate governance policy, 
environmental and social policies, the company’s compliance with established policies, summarized 
business ethics, and directors’ training background were disclosed. 

3. A statement of the Board of Directors’ responsibilities for the company’s financial statements is 
provided along with the auditor’s report in the corporate annual report. The contents include the 
certification that the company’s financial statements are fairly presented in accordance with generally 
accepted accounting principles and regulations, and that the financial statements are accurate, 
complete, and true according to accounting standards. The statement is signed by the Board 
Chairman and Managing Director. 

4. Contents of the Company’s website consist of organizational information, shareholding structure, the 
Board structure, vision/missions, businesses and products, corporate governance policies and 
compliance results, business ethics, information for investors, environmental and social policies, annual 
reports, financial statements, news and updates in both Thai and English. 

5. The company is well aware of the importance of disclosing information to investors with accuracy, 
transparency, and accessibility. A team set up to coordinate communications between the company, 
investors, and shareholders can be reached by email at support@solartron.co.th. 

 
4. Responsibilities of the Board of Directors 
1. The structure of the Board consisted of 8 directors. 3 out of 8 are independent directors and. The 

company’s Board of Directors possesses skills and expertise in various fields, such as accounting, 
finance, law, governance, production technology, personnel, purchasing, marketing, real estate, internal 
audit, and information technology. Detailed profiles, qualifications, experiences, and ownership of 
directors are included in Form 56-1. 

 
Category of Directors 

 
Name The Board of 

Directors 
Audit 

Committee 
Nomination and 
Remuneration 

Committee 
Mr. Cherdpong  Sirivit / - - 
Ms. Patama   Wongtoythong / - / 
Mr. Akaradej   Rojmeta / - / 
Ms. Rawittha  Pongnuchit / / - 
Mr. Suchat   Trisirivattwat / / / 
Mr. Akekachat Leelapanyalert / / - 
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Dr. Pavan    Siamchai / - - 
Mr. Pongsak Thammathataree Thammathataree  / - - 

 
2. It is required that during the annual general meeting, one third (1/3) or close to one third of corporate 

directors resign. Each director’s term is three years. In case that the Board serves until the end of its 
term and the new Board has not yet been appointed, the former Board still continues to work until the 
new Board has been appointed. The company has not determined how many terms the Board can 
consecutively serve. The Nomination and Remuneration Committee is considering this matter in 
relation to feasibility of selecting personnel with experience specific to the company’s business to 
serve in the Board. 

3. The Board of Directors has established the following committees: the Audit Committee, the Nomination 
and Remuneration Committee, the Risk Management Committee, and the Corporate Governance 
Committee, as well as defined their functions and responsibilities. For transparency and independence 
in the work, the majority of the committee members are independent directors, and chairs of the 
committees are independent directors. To maintain true independence of the corporate committees, 
the Chair of the Board is not the chair or a member of those committees. The committees serve 2 
years. In case that a committee serves until the end of its term and a new committee has not yet been 
appointed, the former committee still continues to work until a new committee has been appointed. At 
the end of their term, if a director is not re-elected, their position in their current committee shall end 
automatically. If there is a new director in a committee, that director shall remain in the position as 
long as the committee’s term. 

4. The board requires that a director must not operate or have any position in any ordinary partnership, 
or be a general partner in limited partnership, or be a director in any other limited company or public 
company limited that operates businesses of the same nature and that is the company’s direct and 
indirect competition, unless the information about their positions is disclosed in the annual general 
meeting before the appointment. The requirement is applied to corporate executives as well. 

5. The company’s vision, missions, strategies, goals, business plans, budgets, internal control, internal 
audit, and risk management have been governed with effectiveness and efficiency. The current 
corporate vision has been reshaped from being a sugar manufacturer to a producer of alternative 
energy which is environmentally friendly. The new vision is based on the idea that sugar is an energy 
source for human beings. Ethanol fuels automobiles. Fertilizer nourishes plants. Electricity energizes 
appliances. Corporate investments are in line with such vision. 

6. The board has established corporate governance policy as follows: “The Company is committed to 
corporate governance to build trust among shareholders, employees, and customers, as well as to 
create sustainable competitive advantage. It emphasizes internal control, internal audit, and risk 
management, as well as ensures that managements implement policies effectively in compliance with 
legislation and business ethics.” The policy has been communicated throughout the Company. The 
company ensures that its personal understands and complies with the corporate governance. The 
work and corporate policies are always evaluated and reviewed annually. 
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7. The board has set a written ethics and codes of business conduct for the company’s directors and 
employees, which cover key matters, such as honesty, integrity, conflicts of interest, and compliance 
with laws. Compliance to the codes is monitored, and penalties are defined. Each year the Company’s 
human resources department evaluates, reviews, and revises the codes of conduct. 

8. Conflicts of Interest Prevention, The board of directors thoroughly considers and deals with 
transactions with (potential) conflicts of interest. The Audit Committee considers related-party 
transactions according to the SET legislation and procedure. Stakeholders in transactions are not 
allowed to decide on those particular transactions, which are fully and accurately disclosed in annual 
reports and from 56-1. 

9. Efficient Administrations and Internal Control, the company’s internal control unit has been formed to 
ensure effective operations, accurate and reliable information, compliance with legislation, efficient and 
effective use of corporate resources, and protection and corporate assets. The corporate internal audit 
provides analyses, audits, evaluations, advice, and recommendations to support corporate activities. 
The Audit Committee independently reviews and audits adequacy and efficiency of the company’s 
internal control and internal audit once a year. The opinions on the corporate internal control system 
are included in the annual report. 

10. Risk Management, the risk management committee engages in establishing the total risk management. 
Adequacy and efficiency of the company’s risk management system will be reviewed at least once a 
year. The early warning system will be in place for irregularity scanning. 

11. The board of director sets at least 4 board meeting every 3 months, and 1 additional meeting: one is a 
meeting before one month of annual shareholders’ meeting and the other one is a meeting for annual 
budget, each director of the board is notified in advance. For the flow of the company’s operations, 
there are monthly executive meetings where the board entitles the meeting to make decisions. In 
every board meetings, the board of directors is informed about matters that have been approved by 
the Company’s executive meeting to ensure that the board is able to supervise, control, and monitor 
the work of managements on a regular basis. 

12. In board meetings, the chairman, managing director, and secretary consider agendas. This is to 
ensure that the agendas cover important matters. Each director may propose agendas independently. 

13. The board’s secretary sends meeting documents to each director in advance of the meeting date. The 
documents are concise. Confidential issues that cannot be disclosed in writing or prior to the meetings 
are brought to be discussed during the meeting. 

14. In a board of directors meeting, the chairman of the board allocates adequate meeting time for 
managements’ presentations and comprehensive directors’ discussions. The chairman encourages 
careful consideration in the meeting. Directors pay attention to each issue presented in the meeting, 
including issues concerning governance of the company. Top executives from different departments 
attend the board meeting to present details on the issues that they are responsible for in order to 
facilitate the Board’s decision-making. The Board also has a chance to know more about the top 
executives, as well as has access to important additional information through the top executives. 
Directors may request more information about issues in the meeting from the company’s secretary. 
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15. Minutes of the board of directors’ meetings include such important matters as dates, times, names of 
directors who are present and absent, summaries of proposals, summaries of discussions and 
remarks, resolutions, opinions from directors who disagree, names of people preparing minutes, and 
names of those approving minutes. The minutes are bound and easy to retrieve. They cannot be 
changed. Numbers of the board meetings and attendance are disclosed. The board sets a meeting 
every 3 months in a year, and the executive committee has monthly meetings concerning the 
company’s operating results. Information from the executive committee meetings is presented to the 
corporate board of directors. 

 
In 2015, the board evaluated its works according to the applicable SET evaluation criteria. Also, there 

were evaluations of directors in groups and individually. The board considered the evaluation results and put 
forward recommendations for improvement. 
 

5. Selection of Directors and Management 
1. The nomination and remuneration committee has determined that an independent director: (1) must 

possess an amount of shares that does not exceed 0.5% of the total of voting shares; (2) must not 
involve in corporate management and must not be an employee or advisor including an audit advisor, 
a legal advisor, or any other type of advisor receiving salary, or a person with controlling power over 
the company, its subsidiaries and associates, or a person who may have conflicts of interest or may 
hold a stake in that manner not less than 2 years; (3) must not have any business relationship, interest 
or stake both direct and indirectly; (4) must not be a close relative or have other type of relationship 
with management and major shareholders that might result in lack of independence. Such 
requirements, which are stricter than other general requirements, have been approved by the 
company’s board. 

2. In the past 2015, the independent directors have no any business relationship or any providing the 
professional service to the Company.  

3. Board of director appointed 3 directors as a member of the Nominating and Remuneration Committee. 
2 out of 3 members are company’s independent directors. This committee has planned to determine 
policies, regulations, and procedures for nomination of directors in order to select and nominate 
qualified personnel to the Board of Director and shareholder for consideration in annual general 
shareholders’ meeting. However, the criteria for consideration must be not less than the qualifications 
specified in Section 68 of the SEC ACT B.E. 2535 (including the revised version) and related 
announcements of the SEC. The election of directors is organized in line with the following Company’s 
regulations: 
1. The corporate Board of Directors consists of a lease four directors, which not less than half of 

the number of directors must reside in the Kingdom. The directors must be qualified individuals 
who do not possess characteristics as prohibited by the laws.  

2. The election of directors by the shareholder meeting is in line with the majority of votes, and the 
following regulations and procedure: 
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a) One vote per share is allowed for a shareholder. 
b) Shareholders vote for each individual nominated as a director. The number of vote(s) 

received by each nominee does not exceed the number of share(s) held by the particular 
voter, as specified in (a). The shareholder cannot allot any of their share(s) to any other 
individual. Directors are those individuals receiving the highest votes. Should the 
individuals receive the same number of votes where only one place for a direct 
remaining, the chairperson shall be granted the final vote. 

3. In an annual general meeting, one third of the directors are required to resign. If the total 
number of directors does not allow such division, the number of directors to resign should be at 
the closest to one third of the total. 

 
6. Use of inside information 

According to Corporate Governance policy, the Company prohibits its directors, the executives, and 
employees from using inside information concerning important matters including trading of securities before 
publication for others or personal gains. Directors, executives, and employees have the right to trade corporate 
a security within one month before the corporate financial statements is publicized. 
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As government policy in Alternative Energy Development  Plan(AEDP) which focuses on developing in main 

nation energy, cutting down dependency on fuel importing and enforcing nation energy stability with acceptable price 

and environmental friendly.  

 Solartron as solar cells and Solar modules producer is proud to produce clean energy especially  during the 

peak time that every sector consumes a lot of electricity. Reducing energy conumption and increasing energy efficiency 

with solar energy sources are now more important than ever. 

 Through continuous innovation , Solartron can produce solar cells and solar module with higher conversion 

effiency. Increased efficiency means more energy is created from the same  surface rea, helping to higher module 

energy yield that make high return of investment for Solartron customer. 

In addition, solar water pumping system is the solution to prevent drought for rural non electrified area and can 

reduce the summer outbreak coming from the dirty water. 

Solartron teams is proudly to produce the good quality of solar power system to serve the community and 

promote clean energy product for reducing global warming. 

For 2015, Solartron Solar Solutions led to cut down dependency on energy from fossil and turn to solar power 

that friendly to environment as follows: 

 

 

 

 

 

                             

                                                                    Solar Rooftop                                        

Solar water pumping System VS Drought Problems 

 

 

 

10. Corporate Social  Responsibilities  
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11. Internal Control and Risk Management  
 

The Board is responsible for the Company’s system of internal control. The audit committee, a sub-committee 
of the Board, is chartered to oversee the internal control system within the company that operates to safeguard the 
company’s assets and shareholders’ investments. Internal control facilitates the effectiveness and efficiency of 
operations, helps ensure the reliability of internal and external reporting, assist compliance with laws and regulations, 
and strengthens overall risk management of the environment within which the business operates. The audit committee, 
supported by both the internal and external auditors, evaluates working of internal control within the company on an on-
going basis, reporting the results to the Board regularly. The AC is assisted by external auditor and the internal auditors 
in its review and supervision of internal control operations within the Company. Both the external auditors and internal 
auditors are independent of Management. The Internal Audit Department reports functionally and directly to the AC and 
coordinates with the external auditors in providing information and opinions on internal control. The mission and annual 
work plan of the Internal Audit Department form the basis upon which the systems within the Company relating to 
internal control, risk management and corporate governance are reviewed and reported to the AC and Board of 
Directors.  

On an annual basis, the AC also evaluates the sufficiency and effectiveness of the internal control system of 
the Company by reference to the following eight factors; 

1) Internal Environment 

The Company establishes a control strong working environment with an appropriate organization structure 
reinforced with policy and planning, error free execution and continual monitoring and feedback mechanism. Business 
transactions are subject to Code of Business Ethics, and employees are held accountable to stated Code of Conduct, 
Misconduct, fraudulent act, are investigated on a timely basis and reported upward to Senior Management, Internal 
Audit and Audit Committee. 

2) Objectives Setting 

The Company provides each department with clearly stated objectives and goals, including strategies and 
operating procedures. These objectives and goals align Company’s mission with business plan and risk factors. 

3) Event Identification 

The Company leverages on its Risk Management Committee (RMC) and the experience and networking 
depth of its Senior Management to identify adverse and risky events on a timely basis so that the appropriate response 
measure can be developed and deployed. 

4) Risk Assessment 

The Company has a risk management policy which governs the operation of the Risk Management 
Committee (RMC) to review and update the risk factors underlying the businesses. The assessment and resulting 
response are documented in the RMC report which is shared with both the Audit Committee and the Board. 
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5) Risk Management 

 The Audit Committee reviewed, on a quarterly basis, the assessment of the risk management by 
considering the internal and external factors, impacts and managing risk to be at an acceptable level. 

 This will also be extended to encourage and promote accountability from risk owners of every level. Audit 
committee advised internal audit department to conduct the practical workshop on the importance, objectives and 
process of risk management by using case study approach in order to recognize risk alert and sense of emergency. 

6) Control Activities 

The Company has clear policies, and guidelines that define key control activities in each operation. These 
policies and guidelines are reviewed on a regular basis to ensure they are consistent with and the relevant to current 
operating environment. 

7) Information and Communication 

The Company has management information systems and communication channels through which key 
information relating to corporate governance, policies and regulations, procedures and practice can be communicated to 
employees to guide them in their personal conduct, business activities and as feedback for improving their performance 
in the future. 

8) Monitoring and Assessment 

The Company commands a performance tracking system by having a sub-committee regularly compare 
performance results against goals, so that factors potentially impacting performance can lead to strategic plan 
adjustment and goal achievement an internal audit Department, reporting to the Audit Committee, reviews compliance 
with the company’s formulated internal control system. 
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12. Transactions with Related Parties  
 
Connected Transaction with Parties with Possible Conflict of Interest 

During the year 2015, the Company entered into the connected transactions with the parties or persons who 
might have conflict of interest to the Company. Most of the transactions were related to sales and purchased of spare 
parts and services. The said transactions were engaged in accordance with the conditions mutually agreed between the 
Company and the related parties, which relied on the normal business conditions. The Company already disclosed 
information on such connected transactions, such as description of transactions, transactions value, and pricing policy in 
note 5 in the financial statements. 
 
Necessity and Reasonableness 

Most of the connected transactions are the transactions undertaken to support previous project of business of 
the Company. To enter into each previous, the Company always makes a decision based on the utmost good faith for 
the Company’s benefits without any conflict of interests. 
  
Procedures for Connected Transaction 

The Company has clearly stated the procedures for connected transaction in an authorized manual of the 
Company which aligns with the regulations of the Stock Exchange of Thailand. 
 
Policy and Possibility in conducting the Connected Transaction in Future 

The Company has to enter into the connected transactions, but such transactions shall be conducted based on 
the normal business conditions by not transferring any benefits to the parties who might have the conflict of interest with 
the Company. The Company shall assign The Audit Committee or the external auditor or independent specialists to 
consider an appropriate value, and disclose type of transaction, value, and rational in conducting the transactions to the 
shareholders as required by the notifications of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of 
Thailand. 
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Transactions with Related Parties 

 
The above connected transactions are reasonable, equitable and in line with an ordinary and usual course of the Company’s bus iness and / or supporting an ordinary and 

usual course of the Company’s business and / or supporting an ordinary and usual course of  the Company’s business. 

 
 

 

Named Retaliation  Description Size of activities (Baht) The necessary and reasonable of 
 activities and policy to set the price 2016 2015 

Fac Rent Co; ltd. Spouse of Mrs.Patama Wongtoytong Warehouse Rental 556,920 556,920 The location of warehouse is near the Bangkok office and 
the rental rate is lower than the market rate.  

Solartron Energy 1 Subsidiary 
Hold by Solartron 99.96 % 

(1) Interest Revenue 
(2) Interest expense 
(3) Short-term loans to subsidiary 

255,068 
- 

5,000,000 

- Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 

Solartron Energy 2 Subsidiary 
Hold by Solartron 100 % 

(1) Interest Revenue 
(2) Interest expense 
(3) Short-term loans from subsidiary 

- 
450,493 

27,000,000 

- Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 

Solartron Energy 3 Subsidiary 
Hold by Solartron 100 % 

(1) Interest Revenue 
(2) Interest expense 
(3) Short-term loans from subsidiary 

- 
450,493 

27,000,000 

- Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 

Solartron Energy 4 Subsidiary 
Hold by Solartron 100 % 

(1) Interest Revenue 
(2)  Interest expense 
(3) Short-term loans from subsidiary 

- 
450,493 

27,000,000 

- Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 

Solartron Energy 5 Subsidiary 
Hold by Solartron 100 % 

(1)  Interest Revenue 
(2)  Interest expense 
(3) Short-term loans from subsidiary 

- 
450,493 

27,000,000 

- Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 
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13. Management Discussion and Analysis  
 
 Solartron Public Company Limited (The Company) would like to report on Management’s Discussion and 

Analysis of Financial Positions and Operating results for the year ended December 31, 2015 as follows: 

1) The operating results and profitability 
 
  
 The Company Separate operation results for the year ended on December 31, 2015 recorded the 
comprehensive net income (loss) of (37.92) million Baht decreasing in amount of 74.03 million baht or representing 
204.98% from the same period last year in the comprehensive net income of 36.11 million Baht and the year End of 
2014 Earnings per Share of (0.07) Baht due to the main reasons as follows: 
 

1.1 Total Revenues 
 
The Company Separate had total revenues in year 2015 and 2014 amounting to 722.76 million 
Baht and Baht 947.42 million Baht respectively which an decreased of 224.66 million Baht, or 
decreased by 23.71% The total revenues are divided to sales and other income as follows:  
 

 
Total Revenues 

 
 
 

Year 2015 

 

Year 2014 

 

Increase 

(Decrease) 

Million Baht % 

 

Million Baht  % 

 

Million Baht  % 

 

Sales Revenues 683.36 94.55 921.84 97.30 (238.48) (25.87) 

-Revenue from sales of 
goods which installation 
service  
and construction of solar 
power plant 

273.25 37.81 889.58 93.89 (616.33) (69.28) 

-Revenue from sales of 
goods 

410.11 56.74 32.26 3.41 377.85 1171.22 

Other incomes 39.40 5.45 25.58 2.70 13.82 54.04 

Total Revenues 722.76 100.00 947.42 100.00 (224.66) (23.71) 
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 Sales Revenues 
 
 The Company Separate, the year 2015 the company had sales amounting to 683.36 million Baht comparing 
to the year 2014 of 921.84 million Baht an decrease amounted to 238.48 million Baht, representing an decrease of 
25.87%  

 
Other Incomes 
 
The Company Separate, the year 2015 the Company had the other income of 39.40 million Baht comparing 
to the year 2014 of 25.58 million Baht increase equivalent 13.82 million Baht or 54.04% because in year 
2015, record for gain on foreign exchange rate. 

  
1.2 Cost of sales and Selling and Administrative Expenses  

(The Company Separate) 
 

 
Financial Statement 

 
 
 

Year 2015 

 

Year 2014 

 

Increase(Decrease) 

 
Million Baht % 

 

Million Baht  % 

 

Million Baht  % 

 

Sales Revenues 683.36 100.00 921.84 100.00 (238.48) (25.87) 

Cost of sales 635.27 92.96 784.22 85.07 (148.95) (18.99) 

Total Selling& Admin 
Expenses 

114.94 16.82 106.83 11.59 8.11 7.59 

- Selling Expenses 11.96 1.75 9.99 1.08 1.97 19.72 

-Administrative Expenses 102.98 15.07 96.83 10.50 6.15 6.35 

 
 Cost of Sales 
 
 The Company Separate, the Year 2015 the Company had the cost of sales of 635.27 million Baht, 
comparing to the year 2014 of 784.22 million Baht a decreases amount 148.95 million Baht or 18.99% from 
significantly decrease of sales volume. 
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Selling and Administrative Expenses 
 
 The Company Separate, the Year 2015 the Company had selling and admin expenses of 114.94 million 
Baht, comparing to the year 2014 of 106.83 million Baht an increased equivalent to 8.11 million Baht or 7.59% 
because of increasing in man power for increasing capacity of Equipment for Cell Factory and Module Factory to 
200 MW. per year and salary increases. 
 
Profit 
(The Company Separate) 
 

 
Financial Statement 

 
 
 

Year 2015 

 

Year 2014 

 

Increase(Decrease) 

 
Million Baht % 

 

Million Baht  % 

 

Million 

Baht 

% 

 

Sales Revenues 683.36 100.00 921.84 100.00 (238.48) (25.87) 

Cost of Sales 635.27 92.96 784.22 85.07 (148.95) (18.99) 

Gross Profit 48.09 7.04 134.62 14.60 (86.53) (64.28) 

Other income 39.40 5.76 25.58 2.77 13.82 54.03 

Selling and Admin 
expenses 

114.94 16.82 106.83 11.59 8.11 7.59 

EBIT (27.46) (4.02) 56.36 6.11 (83.82) (148.72) 

Finance costs (18.95) (2.77) (10.19) (1.11) 8.76 85.96 

Income Tax 
(expenses) 

8.49 1.24 (10.06) (1.09) (18.55) (184.39) 

Net Profit for the year (37.92) (5.55) 36.11 3.92 (74.03) (205.01) 

 
Gross Profit  
 
 The Company Separate, the Year 2015 the Company had Gross Profit amounted to 48.09 million Baht, 
comparing to the year 2014 of 134.62 million Baht, a decrease of amount 86.53 million Baht or 64.28%  
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EBIT 
 
 The Company Separate, the Year 2015 the Company had EBIT amounted of (27.46) million Baht, 
comparing to the year 2014 of 56.36 million Baht, a decrease from year 2014 amount 83.82 million or 148.72% 
because of an decrease of gross profit decrease.  
 
Net Profit 
 
 The Company Separate, the Year 2015 the Company's net profit for the year 2015 amount (37.92) million 
Baht, comparing to the year 2014 of 36.11 million Baht, a decrease from the year 2014 of Baht 74.03 million or a 
decrease of 205.01%  
 
2) Ability to manage assets.  
 
Asset Component  
Table compares the statement of financial position for the year 2015 and 2014. 
 
(The Company Separate) 
 

 
Financial Statement 

 
 

Year 2015 

 

Year 2014 

(Restated) 
Million Baht % Million Baht % 

Cash and Cash equivalents 51.04 1% 48.46 2% 

Trade accounts and other receivable-net 255.21 7% 63.96 3% 

Unbilled receivables 115.64 3% 24.08 1% 

Retention receivable 3.19 0% 2.01 0% 

Short-term loans to subsidiary 5.00 0% - - 

Inventories-net 921.58 25% 503.63 23% 

Advance payment for machinery and equipment 22.20 1% 136.14 6% 

Other current assets :     

           Revenues receivable 68.18 2% 17.06 1% 
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Financial Statement 

 
 

Year 2015 

 

Year 2014 

(Restated) 
Million Baht % Million Baht % 

           Others 32.47 1% 1.36 0% 

Total current assets 1,474.50 40% 796.71 36% 

Deposits at banks held on collateral 131.52 4% 131.63 6% 

Investments in subsidiaries 133.99 4% - - 

Property, plant and equipment - net 1,861.46 51% 1,230.87 57% 

Intangible assets - net 10.73 0% 8.94 0% 

Deferred tax assets - net 16.52 1% 7.92 0% 

Other non – current assets :     

            Withholding tax 1.28 0% 11.77 1% 

            Deposits 2.23 0% 0.95 0% 

Total non – current assets 2,157.75 60% 1,392.09 64% 

Total Assets  3,632.25  100%  2,188.79  100% 

 
Asset Quality  
 
The Company Separate, the Year 2015 the Company has total assets of 3,632.25 million Baht, comparing to the 
year 2014 of 2,188.79 million Baht, an increase from year 2014 of 1,443.45 million Baht, or 65.95% from the 
increase in Trade accounts and other receivables, Inventories and Property plant and equipment. 
 
3) Adequacy of liquidity and capitalization 
 
3.1 Liquidity 
 
Components of cash flows 

Table compares cash flows for the year 2015 and 2014 
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(The Company Separate) 
Unit: Million Baht 

 
 

Statement of Cash Flows 
 

December 31, 2015 
 

December 31, 2014 

Net cash provided by(used in) operating 
activities 

(654.01) (176.68) 

Net cash provided by(used in) investing 
activities 

(614.62) (267.79) 

Net cash provided by(used in) financing 
activities 

1,271.21 311.18 

Net increase(decrease) in cash and cash 
equivalents 

2.58 (133.29) 

Cash and cash equivalents at beginning 
of the period 

48.46 181.75 

Cash and cash equivalents at end of the 
period 

51.04 48.46 

 
 Year 2015, The Company's net cash flow provided by (used in) operating activities decreased as (654.01) 
million Baht, year 2014 decreased as (176.68) million Baht due to increase in operating assets, Trade accounts and 
other receivables Inventories and Other current assets. 
 
 Net Cash flow provided by (used in) investing activities decreased as (614.62) million Baht, year 2014 
decreased as (267.79) million Baht, because of the Company invested in subsidiaries and invested in new 
machinery and equipment for Cell Factory and Module Factory from 70 MW to 200 MW.  
 
 Net Cash flow provided by (used in) financing activities increased as 1,271.21 million Baht, year 2014 
increased as 311.18 million Baht due to cash receipt of increased shot-term loans from financial institutions and cash 
receipt of increased capital. 
 
 The company's operating, investing and financing cash flows for the year 2015 effect net an increase in 
cash and cash equivalents of 2.58 million Baht to 48.46 million Baht in cash at beginning of period. Cash at end of 
period were 51.04 million Baht. 
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Liquidity Ratio 
 
 The Company Separate, the Year 2015, The Company’s current ratio decreased from 2.16 to 1.09 times 
due to increasing in short-term loans from financial institution, Trade accounts and other payables, Discounted bills 
of exchange and short-term loans from subsidiary. 
 
Ability to repay short-term debt. 
 
 The Company Separate, the Year 2015, the Company's current liabilities amounted to 1,352.93 million Baht, 
while current asset of 1,474.50 million Baht. The Company was able to repay all short-term debts.  
 
4) Source of funds. 
 
4.1 Capital Structure 
 The Company Separate, the Year 2015, Liabilities increased as 1,594.49 million Baht and year 2014 as 
692.39 million Baht, representing an increase rate of 902.10 million Baht or 130.29%, resulting in a debt to equity 
(D/E) is 0.78 times while the previous year's level of 0.46 times for the period. The company still has a strong 
financial structure. 
 
4.2 Shareholders 
 The Company Separate, the Year 2015, The Company's shareholders, of 2,037.76 million Baht and year 
2014 as 1,496.40 million Baht, increase 541.36 million Baht or 36.18% due to the increased capital. 
 
4.3 Liabilities 
 The Company Separate, the Year 2015, The Company has total liabilities of 1,594.49 million Baht, the year 
2014 total liabilities of 692.39 million Baht increased as 902.10 million Baht or 130.29% from increased short-term 
loans from financial institutions, trade accounts and other payable, discounted bills of exchange and short-term loans 
from subsidiary. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

 
TO    THE SHAREHOLDERS OF SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED   
   
I have audited the accompanying consolidated financial statements of SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED 
and its subsidiaries and the separate financial statements of SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED, which 
comprise the consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2015, and the related 
consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for 
the period from January 5, 2015 to December 31, 2015, and a summary of significant accounting policies and other 
explanatory information.  
 
Management's Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with 
Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable 
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
Auditor's Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in 
accordance with Thai Standards on Auditing.  Those standards require that I comply with ethical requirements and 
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from 
material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements.  The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of 
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In making those risk assessments, 
the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial 
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.  An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, 
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  (Con’t) -2- 

 
Opinion 

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material 
respects, the financial position of SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiaries and of 
SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2015, and their financial performance and cash 
flows for the period from January 5, 2015 to December 31, 2015, in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards. 

 

Other Matter 

As described in Condensed Notes 2.2 and 12 to the financial statements, in January 2015, the Company has 
incorporated 5 new subsidiaries.  In effect, the Company began to prepare consolidated financial statements which 
included these 5 subsidiaries’ financial statements from the first quarter 2015. 

 
 
. 

  
 

 
 
(Chaovana  Viwatpanachati) 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4712 
 
 
 
 
OFFICE OF PITISEVI CO., LTD. 
8/4  Floor 1st, 3rd  Soi Viphavadee Rangsit 44 
Chatuchak,   Bangkok  
February 26, 2016 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES   

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION   

AS AT DECEMBER 31, 2015           

        Unit : Baht 
 

        Consolidated  Separate 
        Dec 31, 2015  Dec 31, 2015  Dec 31, 2014  Jan 1, 2014 
      Note      (Restated)  (Restated) 

ASSETS          

CURRENT ASSETS           

Cash and cash equivalents  7        74,363,363        51,036,183         48,458,129       181,750,955  

Temporary investments                      -                       -                       -           17,173,493  
Trade accounts and other receivables - net 6.2, 8      254,953,759      255,208,827         63,959,144       232,931,836  
Unbilled receivables  9      115,640,630      115,640,630         24,084,702       252,720,943  
Retention receivables            3,185,126          3,185,126           2,010,951           2,953,164  

Short - term loans to subsidiary  6.2                    -            5,000,000                     -                       -    

Inventories - net  10      921,582,013      921,582,013       503,626,828       118,898,229  

Advance payment for machinery and equipment         22,201,229        22,201,229       136,140,717           5,586,240  
Other current assets           
 Revenue receivable          68,515,078        68,179,698         17,062,011         24,947,340  
 Other           32,466,293        32,467,894           1,364,765         19,752,044  
 Total other current assets        100,981,371      100,647,592         18,426,776         44,699,384  
Total current assets      1,492,907,491   1,474,501,600       796,707,247       856,714,244  

NON - CURRENT ASSETS           

Deposits at banks held on collateral  11      131,524,900      131,524,900       131,632,087       111,120,328  

Investments in subsidiaries  12                    -        133,998,000                     -                       -    

Property, plant and equipment - net  4, 13    1,865,959,486   1,861,459,486     1,230,870,298     1,174,184,375  

Intangible assets - net  14        10,727,225        10,727,225           8,937,767           9,830,921  

Deferred tax assets  4, 15        16,525,680        16,525,680           7,922,142           7,528,820  

Other non - current assets           
 Withholding tax            1,286,890          1,285,963         11,769,535                     -    

 Deposits            2,226,867          2,226,867             954,828             710,573  

 Total other non-current assets            3,513,757          3,512,830         12,724,363             710,573  

Total non - current assets      2,028,251,048   2,157,748,121     1,392,086,657     1,303,375,017  

TOTAL ASSETS      3,521,158,539   3,632,249,721     2,188,793,904     2,160,089,261  

 

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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The notes to the financial statement are an integral part of these financial statements. 
 

SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES   

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)   

AS AT DECEMBER 31, 2015   

        Unit : Baht 

        Consolidated  Separate 

        Dec 31, 2015  Dec 31, 2015  Dec 31, 2014  Jan 1, 2014 

      Note        (Restated)  (Restated) 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY         

CURRENT LIABILITIES           

Bank overdraft and short - term loans           

 from financial institutions  16 
 

   376,866,928  
 

    376,866,928  
 

    160,478,675  
 

    170,237,803  
Trade accounts and other payables  

6.2, 17 
 

   348,473,419  
 

    350,050,392  
 

    151,768,706  
 

    451,397,219  
Discounted bills of exchange  

18 
 

   400,000,000  
 

    400,000,000  
 

                  -    
 

                  -    
Short-term loans from subsidiary  

6.2 
 

                  -    
 

    108,000,000  
 

                  -    
 

                  -    
Current portion of liabilities under  

          Long - term loan from financial institution  
19 

 
     87,504,000  

 
      87,504,000  

 
      43,752,000  

 
                  -    

 Hire - purchase contracts  
20 

 
       3,464,419  

 
        3,464,419  

 
        4,687,698  

 
        4,235,673  

Construction revenue received in advance  
9 

 
     17,711,143  

 
      17,711,143  

 
        1,484,150  

 
        2,812,202  

Current portion of employee benefit obligation  21 
 

       1,992,450  
 

        1,992,450  
 

        1,843,330  
 

          132,800  
Accrued income tax  

  
                  -    

 
                  -    

 
                  -    

 
        8,179,061  

Other current liabilities  

  
       7,345,271  

 
        7,345,271  

 
        5,463,444  

 
      19,361,629  

Total current liabilities  

  
1,243,357,630  

 
 1,352,934,603  

 
    369,478,003  

 
    656,356,387  

NON - CURRENT LIABILITIES  

         Long - term loan from financial institution - net  
19 

 
   226,036,000  

 
    226,036,000  

 
    306,248,000  

 
                  -    

Liabilities under hire - purchase contracts - net  
20 

 
       1,854,862  

 
        1,854,862  

 
        5,319,284  

 
        8,346,770  

Employee benefit obligation – net  21 
 

     13,666,267  
 

13,666,267  
 

      11,346,234  
 

      10,361,562  
Total non current liabilities  

  
   241,557,129  

 
   241,557,129  

 
    322,913,518  

 
      18,708,332  

Total liabilities  

  
1,484,914,759  

 
 1,594,491,732  

 
    692,391,521  

 
    675,064,719  
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The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements 

SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES   

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)   

AS AT DECEMBER 31, 2015   

        Unit : Baht 

        Consolidated  Separate 

        Dec 31, 2015  Dec 31, 2015  Dec 31, 2014  Jan 1, 2014 

      Note        (Restated)  (Restated) 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY (Con't)         

SHAREHOLDERS' EQUITY           

Share capital  22         

Authorized share capital           

 544,124,723 common shares of Baht 1.- each in 2015         

 791,397,723 common shares of Baht 1.- each in 2014      544,124,723      544,124,723      791,397,723       791,397,723  

Issued and paid - up share capital           

 544,124,723 common shares of Baht 1.- each in 2015         

 494,624,723 common shares of Baht 1.- each in 2014      544,124,723      544,124,723      494,624,723       494,624,723  

Premium on share capital      1,218,760,870   1,218,760,870      676,168,704       676,168,704  

Retained earnings           

 Appropriated           

    Legal reserve  23        55,965,054        55,965,054        54,268,054         48,243,054  

 Unappropriated        217,393,024      218,907,342      271,340,902       265,988,061  

Equity attributable to owners of the parent      2,036,243,671   2,037,757,989   1,496,402,383     1,485,024,542  

Non - controlling interests                    109                     -                       -                       -    

Total shareholder's equity      2,036,243,780   2,037,757,989   1,496,402,383     1,485,024,542  

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 
 

  3,521,158,539  
 

3,632,249,721  
 

2,188,793,904  
 

  2,160,089,261  
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The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 

SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 
        Unit : Baht 
        Consolidated  Separate 
        2015  2015  2014 
      Note      (Restated) 
REVENUES           
Revenue from sales of goods which installation services        
 and construction of solar power plants         273,247,230  

 
      273,247,230  

 
      889,575,425  

Revenue from sales of goods          410,109,484  
 

      410,109,484  
 

        32,260,981  
Other incomes   6.1          39,239,710  

 
        39,402,093  

 
        25,578,854  

Total revenues           722,596,424  
 

      722,758,807  
 

      947,415,260  
EXPENSES      

     Cost of sales - sales of goods which installation services    
      and construction of solar power plants         226,048,743  

 
      226,048,743  

 
      757,437,966  

Cost of sales - goods  6.1        409,221,478  
 

      409,221,478  
 

        26,781,809  
Selling expenses             11,961,297  

 
        11,961,297  

 
         9,999,818  

Administrative expenses          106,137,638  
 

      102,983,439  
 

        96,829,965  
Total expenses           753,369,156  

 
      750,214,957  

 
      891,049,558  

PROFIT(LOSS) BEFORE  FINANCE COSTS AND INCOME TAX          (30,772,732) 
 

       (27,456,150) 
 

        56,365,702  
Finance costs            (17,152,022) 

 
       (18,953,995) 

 
       (10,192,269) 

PROFIT(LOSS) BEFORE  INCOME TAX           (47,924,754) 
 

       (46,410,145) 
 

        46,173,433  
Income tax expenses (income)  15.2           8,490,671  

 
         8,490,671  

 
       (10,064,356) 

NET PROFIT(LOSS) FOR THE YEAR           (39,434,083) 
 

       (37,919,474) 
 

        36,109,077  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)   

     Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in  
      subsiquent periods:    
      Befined loss plan remeasurement    
       Employee benefit - net from income tax 15.2              451,468  

 
            451,468  

 
                    -    

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR   (39,885,551) 
 

(38,370,942) 
 

36,109,077  

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO :    
     Owners of the parent           (39,433,792) 

    Non - controlling interests                     (291) 
    NET PROFIT FOR THE YEAR           (39,434,083) 
    COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO :   

     Owners of the parent           (39,885,260) 
    Non - controlling interersts                     (291) 
    COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR          (39,885,551) 
    BASIC EARNINGS(LOSS) PER SHARE (BAHT : YEAR) 26  ).0.0( 
 

).0.0( 
 

 .0.0 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 

        Unit : Baht 

        Consolidated 

        Equity attributable to owners of the parent  Non -controlling  Total 

        Issued and  Share premium  Retained earnings  Total  interest  shareholder's 

        paid-up           Equity attribute    equity 

        share capital    Appropriated  Unappropriated  to the parent     

            legal reserve         

      Note                      

Balance as at January 1, 2015 (After adjustment)    494,624,723      676,168,704        54,268,054          271,340,902      1,496,402,383                      -      
1,496,402,383  

Non - controlling interests increase during the period                      -                       -                       -                             -                         -                      400                  400  

Capital increase during the year   22    49,500,000      542,592,166                     -                             -          592,092,166                      -        592,092,166  

Legal reserve     23, 24                    -                       -            1,697,000           (1,697,000)                      -                        -                       -    

Dividend paid     24                    -                       -                       -            (12,365,618)       (12,365,618)                     -       (12,365,618) 

Comprehensive income(loss) for the year                       -                       -                       -            (39,885,260)       (39,885,260)                  (291)    (39,885,551) 

Balance as at December 31, 2015     544,124,723   1,218,760,870        55,965,054          217,393,024      2,036,243,671                    109   2,036,243,780  

 
The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (Con't) 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 
          Unit : Baht 
          Separate 
          Issued and  Premium on  Retained earnings  Other components  Total 
          paid - up  share capital         of equity   
          share capital    Appropriated  Unappropriated  Surplus on   
              Legal reserve    revaluation   
        Note                       of fixed assets    
Beginning balance as at January 1, 2014 (Before adjustment)      494,624,723  

 
   676,168,704  

 
        48,243,054  

 
     265,988,061  

 
       23,166,199  

 
 1,508,190,741  

Cumulative effect of change in accounting  policy   4                    -    
 

                  -    
 

                        -    
 

                    -    
 

      (23,166,199) 
 

    (23,166,199) 
Balance as at January 1, 2014 (After adjustment)       494,624,723  

 
   676,168,704  

 
        48,243,054  

 
     265,988,061  

 
                   -    

 
 1,485,024,542  

Legal reserve                            -    
 

                  -    
 

             6,025,000  
 

        (6,025,000) 
 

                   -    
 

                  -    
Dividend paid                           -    

 
                  -    

 
                        -    

 
      (24,731,236) 

 
                   -    

 
    (24,731,236) 

Comprehensive income (loss) for the year                      -    
 

                  -    
 

                        -    
 

       36,109,077  
 

                   -    
 

     36,109,077  
Balance as at December 31, 2015 (After adjustment)       494,624,723  

 
   676,168,704  

 
        54,268,054  

 
     271,340,902  

 
                   -    

 
 1,496,402,383  

Capital increase during the year     22       49,500,000  
 

   542,592,166  
 

                        -    
 

                    -    
 

                   -    
 

   592,092,166  
Legal reserve       23, 24                    -    

 
                  -    

 
          1,697,000  

 
        (1,697,000) 

 
                   -    

 
                  -    

Dividend paid       24                    -    
 

                  -    
 

                        -    
 

      (12,365,618) 
 

                   -    
 

    (12,365,618) 
Comprehensive income(loss) for the year                       -    

 
                  -    

 
                        -    

 
      (38,370,942) 

 
                   -    

 
    (38,370,942) 

Balance as at December 31, 2015          544,124,723  
 

1,218,760,870  
 

        55,965,054  
 

     218,907,342  
 

                   -    
 

 2,037,757,989  

 
 
 
The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES       

STATEMENT OF CASH FLOWS         

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015        

         Unit : Baht 

         Consolidated  Separate 

         2015  2015  2014 

       Note      (Restated) 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES        

Net profit (loss) before income tax           (47,924,754) 
 

  (46,410,145) 
 

        46,173,433  
Reconciliations of net profit (loss) to net     

      cash provided by (used in) operating activities:   

     Depreciation and amortization expenses  13, 14          92,745,190  
 

     92,745,190  
 

        85,319,221  
Doubtful accounts    8                  1,623  

 
              1,623  

 
            299,631  

Reversal of allowances for doubtful accounts   8             (420,727) 
 

       (420,727) 
 

           (967,840) 
Employee retirement benefit   21            1,904,818  

 
          1,904,818  

 
          2,695,202  

Written-off of withholding tax                 584,181  
 

         584,181  
 

                     -    
Loss (gain) from disposal of machinery and equipment                         -    

 
                     -    

 
           (498,846) 

Written-off of fixed asset                          -    
 

                     -    
 

                  473  
Unrealized loss (gain) on exchange rate           (14,710,140) 

 
  (14,710,140) 

 
          2,140,211  

Interest income               (5,001,029) 
 

    (5,256,097) 
 

                     -    
Interest expenses              17,152,023  

 
     18,953,995  

 
        10,192,269  

Gain from operating activities before changes    

      in operating assets and liabilities            44,331,185  
 

     47,392,698  
 

      145,353,754  
Decrease (Increase) in operating assets:-    

      Trade accounts and other receivables          (186,950,742) 
 

(186,950,742) 
 

      169,610,850  
 Unbilled receivables            (91,555,928) 

 
 (91,555,928) 

 
      228,636,241  

 Retentions receivables              (1,174,175) 
 

    (1,174,175) 
 

            942,214  
 Inventories           (417,955,184) 

 
(417,955,184) 

 
     (384,728,599) 

 Other current assets            (82,554,597) 
 

  (82,220,817) 
 

        26,467,707  
 Other non - current assets              (1,272,040) 

 
    (1,272,040) 

 
           (244,255) 

Increase (Decrease) in operating liabilities:-    

      Trade accounts and other payables            62,484,451  
 

     62,259,451  
 

     (306,897,628) 
 Construction revenue received in advance           16,226,993  

 
     16,226,993  

 
         (1,328,052) 

 Other current liabilities               1,881,828  
 

       1,881,828  
 

       (13,898,184) 
Cash provided by (used in) operating activities        (656,538,209) 

 
(653,367,916) 

 
     (136,085,952) 

Interest paid              (10,544,541) 
 

  (10,544,541) 
 

       (10,192,269) 
Income tax paid                9,898,464  

 
       9,899,391  

 
       (30,406,276) 

Net cash provided by (used in) operating activities        (657,184,286) 
 

(654,013,066) 
 

     (176,684,497) 
 
The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES       

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)         

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015        

          Unit : Baht 

         Consolidated  Separate 

         2015  2015  2014 

       Note      (Restated) 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES        

Decrease (Increase) in deposits at banks held on collateral               107,187  
 

            107,187  
 

       (20,511,759) 
Decrease (Increase) in temporary investments                        -    

 
                     -    

 
        17,173,493  

Cash paid for investments in subsidiaries  12                       -    
 

     (133,998,000) 
 

                     -    
Increase short - term loans to subsidiary  6.2                       -    

 
         (5,000,000) 

 
                     -    

Acquisition of property, plant and equipment  13       (595,123,538) 
 

     (590,623,538) 
 

     (134,398,630) 
Acquisition of intangible assets   14           (3,019,961) 

 
         (3,019,961) 

 
                     -    

Proceeds from disposal of machinery and equipment                        -    
 

                     -    
 

            499,589  
Increase in advance payments for machinery and equipment         113,939,489  

 
      113,939,489  

 
     (130,554,477) 

Interest Income                3,971,746  
 

          3,971,746  
 

                     -    
Net cash provided by (used in) investing activities        (480,125,077) 

 
     (614,623,077) 

 
     (267,791,784) 

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES   

     Increase (Decrease) in bank overdraft and    

      short - term loans from financial institutions         233,614,140  
 

      233,614,140  
 

         (9,759,128) 
Cash received from discounted bills of exchange 18        400,000,000  

 
      400,000,000  

 
                     -    

Cash paid for interest of discounted bill of exchange 18           (8,978,790) 
 

         (8,978,790) 
 

                     -    
Cash received from short - term loans from subsidiaries 6.2                       -    

 
      108,000,000  

 
                     -    

Cash received from long - term loan from financial institution 19                       -    
 

                     -    
 

      350,000,000  
Repayments of long -  term loan from financial institution 19         (36,460,000) 

 
       (36,460,000) 

 
                     -    

Repayments of hire - purcahse contracts             (4,687,701) 
 

         (4,687,701) 
 

         (4,326,181) 
Cash received from non-controlling interest                      400  

 
                     -    

 
                     -    

Cash receipt of increased capital  22        592,092,166  
 

      592,092,166  
 

                     -    
Dividend paid    24         (12,365,618) 

 
       (12,365,618) 

 
       (24,731,236) 

Net cash  provided by (used in) financing activities       1,163,214,597  
 

    1,271,214,197  
 

      311,183,455  
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents           25,905,234  

 
          2,578,054  

 
     (133,292,826) 

Cash and cash equivalents at beginning of the year           48,458,129  
 

        48,458,129  
 

      181,750,955  
Cash and cash equivalents at end of the year           74,363,363  

 
        51,036,183            48,458,129  

 
The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES       

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)         

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015        

         Unit : Baht 

         Consolidated  Separate 

         2015  2015  2014 

       Note      (Restated) 

SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION       

1. Cash paid during the period for capitalized borrowing cost        

  to its fixed assets             20,492,950  
 

  20,492,950  
 

        4,157,723  
2. Non - cash items     

      Purchase of asset on credit   
13        131,480,337  

 
131,480,337  

 
        4,963,856  

 Purchase of asset on hire-purchase contracts 

 

                      -    
 

                  -    
 

        1,750,720  
 Reversal of surplus on revaluation of assets 

4          20,996,373  
 

  20,996,373  
 

                     -    
3. Unutilized credit facilities for future working capital 

 

       359,832,572  
 

359,832,572  
 

    446,220,825  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
AS AT DECEMBER 31, 2015 
 
1. GENERAL  INFORMATION 

SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED (‚Company‛) was incorporated as a limited company in 
Thailand on November 12, 1986 and the Company registered to be a public company limited under the 
Limited Public Company Act B.E.2535 with the Department of Business Development on September 24, 
2004 and the Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on March 30, 2005. The Company's 
head office is located at 1000/65, 66, 67, P.B. Tower 16th Floor, Soi Sukhumvit Road, North Klongton, 
Wattana, Bangkok and its branch office is located at 88/8 Moo 10, Nong Nam Daeng Sub - District, Pak 
Chong District, Nakornratchasima Province.  

The Company is engaging in manufacturing and distribution, selling and installation of solar-cell systems 
and related equipment and construction of solar power plant.  All subsidiaries are incorporated to operate in 
sosar power business. 

 
2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

2.1 Basis of preparation of financial statements 

The statutory financial statements are prepared in the Thai language.  This English translation of the 

financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai 

language. 

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial 

Reporting Standards under the Accounting Act B.E. 2543 (2000) being those Thai Accounting Standards 

issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547 (2004) including related interpretations and 

guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions under The Royal Patronage of His 

Majesty the King (‚FAP‛) and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange 

Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992).   

The consolidated and separate financial statements have been presented in accordance with Thai 

Accounting standard No. 1 (Revised 2012) subject : ‚Presentation of Financial Statements‛ and the 

requirements of The Department of Business Development announcement subject : ‚The mandatory items, 

have to be presented in the financial statements, B.E. 2554‛ dated September 28, 2011. 

The consolidated and separate financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s 

and its subsidiaries’ functional currency rounded in financial statements to the nearest Baht unless 

otherwise stated. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements 

Subsidiaries undertaking are defined as those companies which the parent company in the Group directly  
or indirectly, has an interest of more than one half of the voting rights or otherwise has power to exercise 
control over the financial and operating policies, including potential voting rights that are presently 
exercisable or presently convertible. 

The consolidated financial statements include the financial statements of Solartron Public Company Limited 
and its 5 subsidiaries which were registered on January 5, 2015.  

The details of subsidiaries as follows : 

 Operation 
Percentage of  

Holdings 

 Type of business Location 2015 
Subsidiaries held by Company :    
Solartron Energy 1 Co., Ltd. Produce and distribute of electricity 

from solar energy 
Thailand   99.96% 

Solartron Energy 2 Co., Ltd. Produce and distribute of electricity 
from solar energy 

Thailand 100.00% 

Solartron Energy 3 Co., Ltd. Produce and distribute of electricity 
from solar energy 

Thailand 100.00% 

Solartron Energy 4 Co., Ltd. Produce and distribute of electricity 
from solar energy 

Thailand 100.00% 

Solartron Energy 5 Co., Ltd. Produce and distribute of electricity 
from solar energy 

Thailand 100.00% 

The financial statements of the company have been consolidated from the date on which effective control is 
transferred to the Group and are no longer consolidated from the date of such control ceases. 

Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from 
its activities. In assessing control, the Company takes into consideration potential voting rights that currently 
are exercisable.  The acquisition date is the date on which control is transferred to the acquirer.  Judgment 
is applied in determining the acquisition date and determining whether control is transferred from one party 
to another.   

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as the parent 
company, using consistent significant accounting policies for the same accounting items or similar 
accounting events. 

Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries, and investments in 
subsidiaries by the Company and non-controlling interests of the subsidiaries have been eliminated from the 
consolidated financial statements. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

Non-controlling interests represent the portion of income or loss and net assets that is not held by the 
Group and are presented separately in the consolidated statement of income and within equity in the 
consolidated statement of financial position, separately from parent shareholders’ equity. 

2.3 Principles of separate financial statements 

The separate financial statements, which present investments in subsidiaries under the cost method, have 
been prepared solely for the benefit of the public. 

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS 

3.1 Adoption of new accounting standard effective in the current year 

In current year, the Company and its subsidiaries have applied the revised and newly issued Thai 
Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS) and Interpretations (TSIC and 
TFRIC) as announced by the Federation of Accounting Professions as follows.-  

Thai Accounting Standards 

TAS 1 (revised 2014)  Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2014)  Inventories 
TAS 7 (revised 2014)  Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2014)  Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
TAS 10 (revised 2014)  Events After the Reporting Period 
TAS 11 (revised 2014)  Construction Contracts 
TAS 12 (revised 2014)  Income Taxes 
TAS 16 (revised 2014)  Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (revised 2014)  Leases 
TAS 18 (revised 2014)  Revenue 
TAS 19 (revised 2014)  Employee Benefits 
TAS 20 (revised 2014)  Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance 
TAS 21 (revised 2014)  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate 
TAS 23 (revised 2014)  Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2014)  Related Party Disclosures 
TAS 26 (revised 2014)  Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2014)  Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2014)  Investments in Associates and Joint Venture 
TAS 29 (revised 2014  Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
TAS 33 (revised 2014)  Earnings per Share 
TAS 34 (revised 2014)  Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2014)  Impairment of Assets 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

3.1 Adoption of new accounting standard effective in the current year (Con’t) 

Thai Accounting Standards (Con’t) 

TAS 37 (revised 2014)  Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (revised 2014)  Intangible assets 
TAS 40 (revised 2014)  Investment Property 

Thai Financial Reporting Standard 

TFRS 2 (revised 2014)  Share - Based Payments 
TFRS 3 (revised 2014)  Business Combinations 
TFRS 5 (revised 2014)  Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (revised 2014)  Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 
TFRS 8 (revised 2014)  Operating Segments 
TFRS 10    Consolidated Financial Statements 
TFRS 11   Joint Arrangements 
TFRS 12   Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13   Fair Value Measurement 

Interpretations 

TSIC 10 (revised 2014)  Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSIC 15 (revised 2014)  Operating Leases- Incentives 
TSIC 25 (revised 2014)  Income Taxes- Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 
TSIC 27 (revised 2014)  Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease 
TSIC 29 (revised 2014)  Service Concession Arrangements: Disclosures 
TSIC 31 (revised 2014)  Revenue- Barter Transactions Involving Advertising Services 
TSIC 32 (revised 2014)  Intangible Assets - Web Site Costs 
TFRIC 1 (revised 2014)  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 4 (revised 2014)  Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (revised 2014)  Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 
     Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2014)  Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2014) 
     Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 (revised 2014)  Interim Financial Reporting and Impairment 
TRRIC 12 (revised 2014)  Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 (revised 2014)  Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 14   TAS 19 (revised 2557) - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum  
     Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 15 (revised 2014)  Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 17 (revised 2014)  Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 18 (revised 2014)  Transfers of Assets from Customers 
TFRIC 20   Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

3.1 Adoption of new accounting standard effective in the current year (Con’t) 

The above-mentioned standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and 
provision of interpretations and accounting guidance to users of accounting standards.  The adoption of 
these financial reporting standards does not have any significant impact on the financial statements of the 
Company. However, some of these standards involve changes to key principles, as follows.- 

TAS 19 (Revise 2014) ‚Employee Benefits‛ 

This revised accounting standard, the key changes are (a) actuarial gains and losses are renamed 
‚remeasurements‛ and will be recognized immediately in ‚other comprehensive income‛ (OCI).  Actuarial 
gains and losses will no longer be deferred using the corridor approach or recognized in profit or loss; and 
(b) past-service costs will be recognized in the period of a plan amendment; unvested benefits will no longer 
be spread over a future-service period. 

The Company has changed the recognition of actuarial gains and losses in the current period from a 
gradual recognition in profit or loss to an immediate recognition in other comprehensive income and 
adjusted the current period’s transactions and restated the prior period’s financial statements, presented as 
comparative information, as if the Company had always applied this accounting policy. 

Thai Financial Reporting Standard 13 ‚Fair Value Measurement‛ 

This newly financial reporting standard provides a single source of fair value measurement for use across 
IFRSs and sets out the fair value disclosure requirement.   

3.2 New Thai Accounting Standard announces during the period not yet adopted  

In current period, the Federation of Accounting Professions has issued Notification regarding the revised 
and newly Conceptual Framework Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standard 
(TFRS) and Interpretations (TSIC and TFRIC) and Accounting Treatment Guidance which was announced 
and these have been published in the Royal Gazette and which will become effective for the financial 
statements for the fiscal years beginning on or after January 1, 2016.  The Company has not applied such 
standards before the effective period as follows: 

Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2015) 

Thai Accounting Standards 

TAS 1 (revised 2015)  Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2015)  Inventories 
TAS 7 (revised 2015)  Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2015)  Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
TAS 10 (revised 2015)  Events after the Reporting Period 
TAS 11 (revised 2015)  Construction Contracts 
TAS 12 (revised 2015)  Income Taxes 
TAS 16 (revised 2015)  Property, Plant and Equipment 



Annual Report 2015  Solartron Public Company Limited 

78 

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

3.2 New Thai Accounting Standard announce during the period not yet adopted (Con’t) 

Thai Accounting Standards (Con’t) 

TAS 17 (revised 2015)  Leases 
TAS 18 (revised 2015)  Revenue 
TAS 19 (revised 2015)  Employee Benefits 
TAS 20 (revised 2015)  Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 
TAS 21 (revised 2015)  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate 
TAS 23 (revised 2015)  Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2015)  Related Party Disclosures 
TAS 26 (revised 2015)  Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2015)  Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2015)  Investments in Associates and Joint Venture 
TAS 29 (revised 2015)  Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
TAS 33 (revised 2015)  Earnings per Share 
TAS 34 (revised 2015)  Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2015)  Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2015)  Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (revised 2015)  Intangible assets 
TAS 40 (revised 2015)  Investment Property 
TAS 41    Agriculture 

Thai Financial Reporting Standard 

TFRS 2 (revised 2015)  Share - Based Payments 
TFRS 3 (revised 2015)  Business Combinations 
TFRS 4 (revised 2015)  Insurance Contracts 
TFRS 5 (revised 2015)  Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (revised 2015)  Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 
TFRS 8 (revised 2015)  Operating Segments 
TFRS 10 (revised 2015)  Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (revised 2015)  Joint Arrangements 
TFRS 12 (revised 2015)  Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (revised 2015)  Fair Value Measurement 

Interpretations 

TSIC 10 (revised 2015)  Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSIC 15 (revised 2015)  Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (revised 2015)  Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 
TSIC 27 (revised 2015)  Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease 
TSIC 29 (revised 2015)  Service Concession Arrangements: Disclosures 
TSIC 31 (revised 2015)  Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

3.2 New Thai Accounting Standard announces during the period not yet adopted (Con’t) 

Interpretations (Con’t) 

TSIC 32 (revised 2015)  Intangible Assets - Web Site Costs 
TFRIC 1 (revised 2015)  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 4 (revised 2015)  Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (revised 2015)  Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 
     Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2015)  Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2015)  
     Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 (revised 2015)  Interim Financial Reporting and Impairment 
TRRIC 12 (revised 2015)  Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 (revised 2015)  Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 14 (revised 2015)  TAS 19 (revised 2015) - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum  
     Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 15 (revised 2015)  Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 17 (revised 2015)  Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 18 (revised 2015)  Transfers of Assets from Customers 
TFRIC 20 (revised 2015)  Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21    Levies 

Accounting Treatment Guidance for Bearer Plant 

The above-mentioned the revised and newly Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting 
Standard (TFRS) and Interpretations (TSIC and TFRIC) were aimed at alignment with the corresponding 
International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording 
and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of accounting standards.  
The management of the Company and its subsidiaries believes they will not have any significant impact on 
the financial statements in the year in which they are adopted. 
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4. EFFECT OF THE CHANGES IN ACCOUNTING POLICY 

In 2015, the Company has changed the accounting policy regarding measurement of plants and 
machineries from the revaluation model to cost model.   Based on the Company’s management opinion, the 
cost model is more appropriated since it represents the Company’s actual operating results than revaluation 
model.  The Company has retrospective the prior year’s financial statements, presented as comparative 
information, as though the Company had initially recognized. The cumulative effect of the change in the 
accounting policy has been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.  

The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of comprehensive 
income are summarized are as follow: 

 
Unit : Thousand Baht 

 
Consolidated Separate 

 
Dec 31, 2015 Dec 31, 2015 Dec 31, 2014 Jan 1, 2015 

 
  (Restated) (Restated) 

The statement of position 
    

Property, plant and equipment (decrease)  (26,246) (26,246) (26,246) (28,958) 
Deferred tax liabilities (decrease)  (5,249) (5,249) (5,249) (5,792) 
Surplus on revaluation of fixed assets   
    (decrease) 

(20,966) (20,966) (20,966) (23,166) 

The statement of comprehensive income     
Depreciation of increment in assets  
    (decrease) 

- - (2,712) (678) 

Deferred tax relating to other components  
    of equity 

- - 544 136 

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The financial statements are prepared on the historical cost basis in measuring the value of the component 
of financial statements except as described in the each following accounting policies. 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements.  

5.1 Recognition of revenues 

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will 
flow the enterprise and the amount of the revenue can be measured reliably. 

5.1.1 Revenue from construction of solar power plant and long -  term sales of goods with installation service 

Revenue from long - term construction of solar power plant and installation service is recognized by the 
percentage of completion method which is based on comparison of actual construction costs incurred up to 
the end of the year and total anticipated total construction costs to be incurred to complete the project,  The 
revenue recognized but not yet due per contract is presented as ‛Unbilled receivable‛ under current assets 
and the revenue not yet recognized but due per contract is presented as ‛Construction revenue received in 
advance‛ under current liabilities. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.1 Recognition of revenues (Con’t) 

5.1.2 Revenue from short - term sales of goods with installation service 

Revenue from short - term sales of goods with installation service is recognized when the installation is 
completed, the customer has accepted the installation service and sale invoices has been issued to the 
customer. 

5.1.3 Sales of goods are recognized when goods are delivered and significant risks and rewards of ownership are 
transferred to customers. 

5.1.4 Proceeds from services are recognized when services are rendered. 

5.1.5 Others income is recognized on an accrual basis. 

5.2 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalent consist of cash on hand, bank deposits, and all highly liquid investments with 
financial institution with an original maturities of 3 months or less, which are not restricted to any use and 
including call notes receivable and term notes receivable maturing within 3 months of less and not subject 
to withdrawal restrictions. 

Time deposits with maturity exceed 3 months period but less than 12 months period are recorded as 
temporary investment. 

Cash at bank that have restricted in use are presented separately as ‚Deposits at bank held as collateral‛ 
under non-current assets in the statement of financial position. 

5.3 Trade and other receivables and allowance of doubtful account 

Trade and other receivable are stated at the net realizable value. 

Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of 
receivables.   The allowance is generally based on collection experiences, the analysis of debtor aging and 
its current financial position. 

5.4 Inventories 

The Company value its inventories at the lower of cost or net realizable value with the net of allowance for 
loss on obsolete inventories, cost are using weighted average method. 

Comprises all costs of purchase, costs of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to 
their present location and condition.  In the case of manufactured inventories and work - in - progress, cost 
includes an appropriate share of labor and overhead based on normal operating capacity. 

An allowance is made for all slow-moving or deteriorated. 

5.5 Investments 

 Investments in subsidiary companies are measured at cost. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.6 Property, plant and equipment and depreciation 

Property is presented at cost amount net allowance for impairment loss (if any).   

Land improvement, plant and equipment are presented at cost less from accumulated depreciation and net 
allowance for impairment loss (if any). 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset.  The cost of self-
constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to 
bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the 
items and restoring the site on which they are located, and capitalized borrowing costs. 

When parts of an item of land, premises and equipment have different useful lives, they are accounted for 
as separate items (major components) of lands, premises and equipment. 

Expenditure for additions, replacement and betterment are capitalized.  Repair and maintenance cost are 
recognized as expenses when incurred. 

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal.  Any gain or loss arising from disposal of an asset 
(calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets) is 
included in profit or loss when the asset is derecognized. 

The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying 
amount is greater than its estimated recoverable amount. 

The Company and its subsidiaries depreciate their cost, after deducting residual value by the straight - line 
method over the assets useful live at the following rates:- 

Land improvement 5, 10, 20 years 
Buildings and improvement 5 - 25 years 
Machinery and equipment plant 5 - 20 years 
Furniture, fixture, office equipment 5 years 
Vehicles. 5 years 

 No depreciation is provided for land and assets under construction and installation. 

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each 
reporting period. 

5.7 Borrowing cost 

Borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily 
takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost 
of the respective assets.  All other borrowing costs are treated as expenses in the period these are 
incurred.  Borrowing cost consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the 
borrowing of the Company and its subsidiaries. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.8 Intangible asset and amortization 

Intangible assets that are acquired by the Company and have finite useful lives are present at historical cost 
net of accumulated amortization and net allowance for impairment (it any). 

Intangible assets with finite lives are amortized on a systematic basis by the straight-line method, over the 
economic useful live and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may 
be impaired. 

The amortization of intangible assets are based on their economic useful lives as follows: 

Software Computer 5 years 
Certificates 25 years 

5.9 Employee benefits 

5.9.1 Short - term employee benefits 

Short - term employee benefit obligations, which include salary, wages, bonuses, contributions to the social 
security fund and provident fund, are measured on an undiscounted basis and are recognized as expenses 
when incurred. 

5.9.2 Defined contribution plan 

The retirement benefit is a defined benefit plan that an employee will receive on retirement according to 
Thai Labor Law depending on age and years of service. 

The liability of retirement benefit is recognized in the statement of financial position using the present value of the 
obligation at the reporting date and past service costs.  The retirement benefit is calculated annually by an 
independent actuary using the projected unit credit method.   The present value of the benefit obligations is 
determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of referred government bonds 
that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity 
approximating to the terms of the related retirement liability.    

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are 
charged or credited in comprehensive income or loss. 

5.10 Provision 

A provision is recognized in the statement of financial position when the Company and it’s subsidiaries have 
a present legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of 
economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the 
amount of the obligation. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.11 Foreign currencies transaction 

Transactions in foreign currencies are converted into Baht at the rates of exchange on the transactions 
date. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are converted 
into Baht at the exchange rate on the date.  Gain or loss on exchange rates are recognized as income or 
expenses for the reporting period. 

Gains and losses from exchange contracts used to hedge anticipated future currency transactions are 
deferred unit the forecasted transaction occurs. 

5.12 Income tax 

The tax expense for the year comprises current and deferred tax.  Tax is recognized in profit of loss, expect 
to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity.  In this 
case the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively. 

Current income tax : 

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted 
at the end of reporting period in the countries where the Company and its subsidiaries operate and 
generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to 
situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation.   It establishes provisions where 
appropriate on the basis of amount expected to be paid to the tax authorities. 

Deferred tax : 

Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences arising from differences 
between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.  However, 
the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a 
transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor 
taxable profit of loss.  Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or 
substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred 
income tax asset is realized or the deferred income tax liability settled. 

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will be 
available against which the temporary difference can be utilized. Deferred income tax is provided on temporary 
differences except where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it 
is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future. 

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax 
assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income 
taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where 
there is an intention to settle the balances on a net basis. 

At each reporting date, the Company review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the 
extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the 
deferred tax asset to be utilized. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.12 Income tax (Con’t) 

Deferred tax : (Con’t) 

The Company and its subsidiaries records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to 
items that are recorded directly to shareholders' equity. 

5.13 Earnings per share  

Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit for the year by the weighted average 
number of common shares issued and paid-up during the year. 

5.14 Related party transactions 

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, 
whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company including holding 
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company.  

They also include  associate companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in 
the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors 
and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations, including the close 
family members who can persuade or have power to persuade to act in compliance with said persons and 
businesses that said persons who have control power or significant influence, either directly or indirectly. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the 
relationship, and not merely the legal form. 

5.15 Impairment of assets 

The Company and its subsidiaries assess at each reporting date whether there is and indication that an 
asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an assets is required, 
the Company and its subsidiaries estimates the asset's recoverable amount. 

The recoverable amount of assets is the greater of the asset's value in use and fair value less costs to sell. 
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre 
- tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 
specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from 
other assets, the recoverable amount is determined for the cash - generating unit to which the asset 
belongs. 

  An impairment loss is recognized in profit or loss 

For assets other than goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any 
indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased.  If 
such indication exist, the Company estimate the asset's recoverable amount in which case an impairment 
loss recognized in prior periods for an asset other than goodwill shall be reversed. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.15 Impairment of assets (Con’t) 

  An impairment loss is recognized in profit or loss (Con’t) 

An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the 
carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss 
had been recognized. 

5.16 Lease 

Finance lease - Lessor 

Finance lease are the leases in which substantially all the risks and rewards of ownership other than legal 
title are transferred to the Company.   At in caption, the fair value of the leased assets is recorded together 
with the obligations after netting deferred interest.  The leased assets are depreciated using the straight - 
line method over their estimated useful lives.   Interest, finance change, or depreciation are recognized in 
profit of loss. 

Operating lease - Lessee 

Lease of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by the leassor 
are classified as operating leases. Lease payments under an operating lease are recognized as an expense 
on straight - line method over the lease term. 

5.17 Segment reporting 

Business segments provide products or services that are subject to risks and returns that are different from 
those of other business segments. Geographical segments provide products or services within a particular 
economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of components 
operating in other economic environments. 

Segment results that are reported to the Managing Director (the Chief Operating Decision Maker) include 
items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. 
Unallocated items comprise of mainly investments assets, land, premises and equipment and deferred tax 
assets. 

5.18 Financial instruments 

Financial assets carried on the statement of financial position include cash and cash equivalents, trade and 
other receivables and financial liabilities carried on the statement of financial position include bank overdraft, 
short - term loans and long - term loan from financial institutions, trade and other payable and liabilities 
under hire - purchase contracts.   The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual 
policy statements associated with each item. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.19 Significant accounting judgments and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with TAS requires management to make judgments, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, 
income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and 
various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results of which form 
the basis of making the judgments about carrying amounts of assets and liabilities that are not readily 
apparent from other sources. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. 
Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which estimates are revised and in any 
future periods affected. 

Significant accounting judgments and estimates are as follows:- 

5.19.1 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

 In considering whether to recognize or derecognized assets or liabilities, the management is required to 
make judgment on whether significant risk and rewards of those assets or liabilities have been transferred, 
based on their best knowledge of the current events and arrangements. 

5.19.2 Allowance for doubtful accounts 

Allowance for doubtful accounts are intended to adjust the value of receivables for probable credit losses. 
The management uses judgment to establish reserves for estimated losses for each outstanding debtor. 
The allowances for doubtful accounts are determined through a combination of specific reviews, collection 
experience, and analysis of debtor aging, taking into account changes in the current economic conditions. 
However, the use of different estimates and assumption could affect the amounts of allowances for 
receivable losses and adjustments to the allowances may therefore be required in the future. 

5.19.3 Allowance for obsolescence and diminution 

 Allowance for obsolescence and diminution in value of inventories are intended to adjust the value of 
inventories for probable losses. The management uses judgment to establish allowances for estimated 
losses for each outstanding inventories. The allowances for obsolescence and diminution in value of 
inventories are determined through a combination of analysis of inventories aging. 

5.19.4  Property plant and equipment and depreciation 

In calculating depreciation on building and equipment, the management estimates useful lives and salvage 
values of the Company’s building and equipment and reviews estimated useful lives and salvage values if  
there are any changes. 

Fair value from revaluation is determined by independent valuation specialists using market approach. 
Management determined the assumptions and estimates for independent valuation specialists to use in 
determining fair value. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

5.19 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

5.19.5 Estimation construction project costs 

The Company estimates costs of construction project by the Company’s engineer to estimate the 
construction meterials, labour cost and other miscellaneous cost to be incurred to complete to project,  
taking  into account the tendency of fluctuation in construction material.   Estimates are reviewed 
consistently or whenever actual costs differ significantly from the figures used in the original estimate. 

5.19.6 Impairment of assets 

The management is required to review assets for impairment on a periodical basis and record impairment 
losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. 
This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject 
to the review. 

5.19.7 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognized in respect of temporary differences only to the extent that it is probable 
that taxable profit will be available against which these differences can be recognized. Significant 
management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, 
based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits. 

5.19.8 Provision for employee benefit 

In providing retirement employee benefit, the management is required to use judgment to determine the 
probability that its employee will work until retired by considering the past information which will be revised 
annually.  The assumptions applied in the annual calculation are based on cost of service in the past and 
terms of employment benefit. 

 
6. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

The Company has certain transactions with subsidiaries, and related parties.  Part of assets,  liabilities,  
income and expenses are incurred from such related transactions.   These companies are related through   
common shareholdings and/or directorships as follows.- 

Related party except subsidiaries described in Note 2.2 to the financial statements is as follows: 

  Operation Percentage of Holdings 

 Relationship Type of business Location 2015 2014 
Fac Rent Co., Ltd 1 Warehouse rental Thailand - - 

The nature of relationship among the Company with other related company 

1. A director of this company is a closed member of the Company’s director 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

6.1 The significant transactions with related company are as follows : 

    Unit : Baht 
    Consolidated Separate 
   Pricing policies 2015 2015 2014 
Subsidiaries     
Interest income 7% per annum - 255,068 - 
Interest expense 7% per annum - 1,801,973 - 
Related company     
Warehouse rental fee Contract rate at Baht 46,410   556,920 556,920 556,920 
 per month    

 
Management's benefit expenses 

The Company and its subsidiaries had salaries, bonus,  meeting allowances, contributions to the social 
security fund, provident funds, other welfare and post-employment benefits to their directors and 
management recognized as expenses as follows : 

    Unit : Baht 
    Consolidated Separate 
    2015 2015 2014 
Short - term benefits  30,104,356 30,104,356 34,373,420 
Post - employment benefits  705,520 705,520 1,372,604 

Total   30,809,876 30,809,876 35,746,024 

 
6.2   The outstanding balances of accounts with related companies are as follows : 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Trade accounts and other - receivables     

Subsidiary  - 255,068 - 

Trade accounts and other payables    

Subsidiary  - 1,801,973 - 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS  (Con’t) 

Short - term loans to subsidiary 

 The movement of short-term loans to subsidiary are as follow:- 

 
Unit : Baht 

 
Separate 

 
Dec 31, 2014 Movement during the year Dec 31, 2015 

 
 Increase Receive  

Subsidiary - 5,000,000 - 5,000,000 

The Company has granted a loan to a subsidiary in respect of loan agreement charging interest at the rate 
of 7% per annum.  The loan was due on April 10, 2016. 

Short-term loans from subsidiary 

The movement of short-term loans from subsidiary are as follow:- 

 
Unit : Baht 

 
Separate 

 
Dec 31, 2014 Movement during the year Dec 31, 2015 

 
 Increase Repayment  

Subsidiary - 108,000,000 - 108,000,000 

 
In October 2015, the Company was granted loans from 4 subsidiaries by issuing promissory notes to each 
subsidiary amounting to Baht 27 million bearing interest at the rate of 7% per annum.  The loans were  due 
on April 5, 2016. 

 
7. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

Cash and cash equivalents, consist of.- 

   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Cash in hand 1,259,347 1,234,347 110,125 
Deposits at banks -  current account 54,213 57,468 3,305,986 
Deposits at banks -  savings account 73,049,803 49,744,368 19,881,474 
Deposits at banks -  2 - 3 months fixed deposits - - 25,160,544 
Total  74,363,363 51,036,183 48,458,129 

The above-mentioned fixed accounts received interest at the rates of 1.125% - 2.10% per annum. 

 



Annual Report 2015  Solartron Public Company Limited 

91 

8. TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE - NET 

Trade accounts and other receivable- net, consist of.- 
   Unit :  Baht 

   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Trade accounts receivable    
Trade accounts receivable - Domestic  148,204,352 148,204,352 65,593,627 
Trade accounts receivable - Foreign 75,448,653 75,448,653 5,841,212 
Total trade accounts - net 223,653,005 223,653,005 71,434,839 
Less allowances for doubtful accounts (20,271,540) (20,271,540) (20,690,644) 
Trade accounts receivable - net 203,381,465 203,381,465 50,744,195 

Other receivables    
Advance 7,197,499 7,197,499 1,961,259 
Accrued interest receipt 1,173,502 1,428,570 144,219 
Accrued receivable 368,067 368,067 368,067 
Advance payments 11,076,448 11,076,448 7,536,726 
Project receivable 27,554,032 27,554,032 - 
Prepaid expenses  4,202,746 4,202,746 3,204,678 
Total other receivable 51,572,294 51,827,362 13,214,949 
 

Total trade accounts and other receivable - net 254,953,759 255,208,827 63,959,144 
Trade account receivables aged by number of days are as follows: 
   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Accounts receivable not yet due 40,481,888 40,481,888 13,361,683 
Accounts receivable over due :    
Under or equal to 3 months 129,335,709 129,335,709 3,934,893 
Over 3 months to 6 months 5,951,822 5,951,822 26,978,493 
Over 6 months to 12 months 4,104,000 4,104,000 6,712,950 
Over 12 months 43,779,586 43,779,586 20,446,820 
Total  223,653,005 223,653,005 71,434,839 
Less Allowances for doubtful accounts (20,271,540) (20,271,540) (20,690,644) 

Net  203,381,465 203,381,465 50,744,195 
    

Movements of allowance for doubtful accounts are as follows:    
Beginning balance for the year 20,690,644 20,690,644 21,358,853 
Add Increase during year 1,623 1,623 299,631 
Less Reversal (420,727) (420,727) (967,840) 

Ending balance for the year 20,271,540 20,271,540 20,690,644 
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9. UNBILLED RECEIVABLES AND CONSTRUCTION REVENUE RECEIVED IN ADVANCE 

Unbilled receivable and construction revenue received in advance, consist of.- 
   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 

Total long-term construction contract value which  
      the Company is entitled to received 

 
275,856,894 

 
275,856,894 135,185,650 

Retentions as per contract 1,174,172 1,174,172 710,951 

Unbilled Receivables    
Revenue recognize on percentage of completion basis 194,129,305 194,129,305 60,902,459 
Less Value of contract billed (78,488,675) (78,488,675) (36,817,757) 

Receivables not yet billed 115,640,630 115,640,630 24,084,702 

Construction revenue received in advance    
Value of contract billed 31,444,206 31,444,206 6,998,475 
Less Revenue recognized on percentage of  

completion basis (13,733,063) (13,733,063) (5,514,325) 

Construction revenue received in advance 17,711,143 17,711,143 1,484,150 

 

10. INVENTORIES - NET  

Inventories - net, consist of.- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Finished goods 597,542,792 597,542,792 317,355,440 
Raw materials 276,887,156 276,887,156 150,623,307 
Spare part and supplies 40,807,093 40,807,093 25,739,958 
Goods in transit 6,350,831 6,350,831 9,913,982 
Total 921,587,872 921,587,872 503,632,687 
Less Allowance for diminution in value and obsolete 

of inventories (5,859) (5,859) (5,859) 

Net  921,582,013 921,582,013 503,626,828 
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11. DEPOSITS AT BANKS HELD ON COLLATERAL 

Deposits at banks held on collateral, consist of.- 
  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 
Type of deposits Collateral for 2015 2015 2014 

3 - 36 months fixed deposits credit facilities 131,409,900 131,409,900 131,409,900 
Saving account the utilization to electricity 115,000 115,000 222,187 

Total   131,524,900 131,524,900 131,632,087 

The above-mentioned fixed accounts received interest at the rates of 0.75% - 2.55% per annum. 
 

12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 

 Investments in subsidiaries consist of.- 
  Share Capital  Unit : Thousand Baht 
 Authorized Paid-up share  Consolidated Separate 
 Share (Thousand Baht) Percentage of Equity method Cost method Dividend 
 (Thousand Baht)  holding (%)   for period 
 2015 2015 2015 2015 2015 2015 
Solartron Energy 1 Co., Ltd. 1,000 1,000 99.96 271 998 - 
Solartron Energy 2 Co., Ltd. 100,000 33,250 100.00 33,053 33,250 - 
Solartron Energy 3 Co., Ltd. 100,000 33,250 100.00 33,053 33,250 - 
Solartron Energy 4 Co., Ltd. 100,000 33,250 100.00 33,053 33,250 - 
Solartron Energy 5 Co., Ltd. 100,000 33,250 100.00 33,053 33,250 - 
Total    132,483 133,998 - 

Significant investment in 2015 : 

At the Company’s Board of Directors’ meeting No. 6/2015 held on November 13, 2014, it was approved to 
invest in 5 newly incorporated subsidiaries which were registered on January 5, 2015 with authorized share 
capital of Baht 1 million each (100,000 common shares at par value of Baht 1.-) and the main objective is to 
operate in solar power plant. 

At the Board of Directors’ meeting of 4 subsidiaries No. 2/2015 held on July 1, 2015, it was resolved to increase 
authorized share capital for Baht 10 million each company by issuing 100,000 common shares at par value of 
Baht 100 each.   The Company has acquired common shares of the  subsidiaries amounting of  Baht 10 million 
each totaling Baht 40 million resulted in change in the percentage of shareholding in these subsidiaries from 
99.96% to 100% of the subsidiaries’ authorized share capital.  The subsidiaries have registered the increase of 
share capital with the Ministry of Commerce on July 7, 2015. 

At the Board of Directors’ meetings of 4 subsidiaries No.3/2015 held on September 14, 2015, it was resolved to 
increase their authorized capital for another Baht 89 million by issuing 890,000 common shares at par value of 
Baht 100 and called for paid up capital at 25% of the authorized share capital.  The Company had acquired 
common shares of the subsidiaries amounting each of Baht 22.25 million each totaling Baht 89 million resulted 
the Company’s percentage of shareholding to be unchanged. The subsidiaries have registered the increase of 
share capital with the Ministry of Commerce on September 21, 2015. 
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET 
Property, plant and equipment - net, consist of:- 

 
Unit : Baht 

 
Consolidated 

 
Land and Buildings and Machinery and Furniture, fixture Vehicles Assets under Total 

 
Land  Buildings Equipment and office 

 
construction 

 
 

improvement improvement  equipment  and installation  
Cost        
As at January 1, 2015 48,741,254 191,340,496 1,069,266,748 12,851,242 35,289,333 78,790,472 1,436,279,545 
Purchase during the year 598,650 442,540 17,862,316 2,101,764 - 705,598,605 726,603,875 
Transfer in (out) during the year - 75,000 17,629,083 - - (17,704,083) - 
As at December 31, 2015 49,339,904 191,858,036 1,104,758,147 14,953,006 35,289,333 766,684,994 2,162,883,420 
Accumulated depreciation 

       As at January 1, 2015 18,087,214 29,318,429 118,848,022 5,845,380 21,725,457 - 193,824,502 
Depreciation for the year 1,939,191 9,088,375 73,191,928 2,545,679 4,749,514 - 91,514,687 
As at December 31, 2015 20,026,405 38,406,804 192,039,950 8,391,059 26,474,971 - 285,339,189 
Allowance for impairments loss 

       As at January 1, 2015 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
As at December 31, 2015 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
Net book value 

       As at January 1, 2015 20,129,854 160,961,508 950,418,726 7,005,862 13,563,876 78,790,472 1,230,870,298 

As at December 31, 2015 18,789,313 152,390,673 912,718,197 6,561,947 8,814,362 766,684,994 1,865,959,486 

        Depreciation for the year ended December 31, consist of:- 

    

2015 
Production cost and cost of goods sold 

     
82,155,612 

Administrative expense 
      

9,359,075 
Total 

      
91,514,687 
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 
Unit : Baht 

 
Separate 

 

Land and Land 
improvement 

Buildings and 
Buildings 

improvement 
Machinery and  

equipment 

Furniture, fixture  
and office  
equipment Vehicles 

Assets under 
construction and 

installation Total 
Cost  

       
As at January 1, 2014 48,741,254 182,661,566 1,018,994,634 29,870,052 37,189,637 1,565,329 1,319,022,472 
Purchase during the year - 8,402,050 31,703,465 1,583,519 860,000 98,564,172 141,113,206 
Disposal during the year - - (2,493,500) (18,602,329) (2,760,304) - (23,856,133) 
Transfer in (out) during the year - 276,880 21,062,149 - - (21,339,029) - 

As at December 31, 2014 48,741,254 191,340,496 1,069,266,748 12,851,242 35,289,333 78,790,472 1,436,279,545 

Accumulated depreciation 
       As at January 1, 2014 16,165,971 21,149,180 55,187,927 21,063,180 19,687,094 - 133,253,352 

Depreciation for the year 1,921,243 8,169,249 66,153,512 3,384,130 4,797,933 - 84,426,067 
Disposal during the year - - (2,493,417) (18,601,930) (2,759,570) - (23,854,917) 

As at December 31, 2014 18,087,214 29,318,429 118,848,022 5,845,380 21,725,457 - 193,824,502 

Allowance for impairments loss 
       As at January 1, 2014 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

As at December 31, 2014 15,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

Net book value 
       As at January 1, 2014 22,051,097 160,451,827 963,806,707 8,806,872 17,502,543 1,565,329 1,174,184,375 

As at December 31, 2014 20,129,854 160,961,508 950,418,726 7,005,862 13,563,876 78,790,472 1,230,870,298 
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 
Unit : Baht 

 
Separate 

 
Land and Land Buildings and Machinery and Furniture, fixture Vehicles Assets under Total 

 
improvement Buildings  equipment and office  

 
construction and  

   improvement  equipment  installation  
Cost 

       As at January 1, 2015 48,741,254 191,340,496 1,069,266,748 12,851,242 35,289,333 78,790,472 1,436,279,545 
Purchase during the year 598,650 442,540 17,862,316 2,101,764 - 701,098,605 722,103,875 
Transfer in (out) during the year - 75,000 17,629,083 - - (17,704,083) - 

As at December 31, 2015 49,339,904 191,858,036 1,104,758,147 14,953,006 35,289,333 762,184,994 2,158,383,420 
Accumulated depreciation 

       As at January 1, 2015 18,087,214 29,318,429 118,848,022 5,845,380 21,725,457 - 193,824,502 
Depreciation for the year 1,939,191 9,088,375 73,191,928 2,545,679 4,749,514 - 91,514,687 
As at December 31, 2015 20,026,405 38,406,804 192,039,950 8,391,059 26,474,971 - 285,339,189 
Allowance for impairments loss 

       As at January 1, 2015 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

As at December 31, 2015 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
Net book value 

       As at January 1, 2015 20,129,854 160,961,508 950,418,726 7,005,862 13,563,876 78,790,472 1,230,870,298 

As at December 31, 2015 18,789,313 152,390,673 912,718,197 6,561,947 8,814,362 762,184,994 1,861,459,456 
       
Depreciation for the year ended December 31, consist of:- 

   
2015 2014 

Production cost and cost of goods sold 
    

82,155,612 80,111,495 
Administrative expense 

     
9,359,075 4,314,572 

Total 
     

91,514,687 84,426,067 
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

As at December 31, 2015  the Company had additional information of property, plant and equipment as follows:- 

1)  Work in progress of the Company was mainly the expansion of solar cell production line. 

2) Lands and land improvement, factory and machinery had net book value amounting to Baht 738.38 million 
2014 : Baht 723.66 million), have been mortgaged as collateral under a credit facility agreement with two 
local bank (See Note 16 to the financial statement). 

3) The Company had fully  depreciated  fixed assets but still in active use at the cost value totaling Baht 
69.95 million (2014 : Baht  64.50 million).   

4) In 2015, the borrowing costs of Baht 24.65 million,  incurred  from borrowings for the  investment in 
solar cell factory are recorded as cost of construction in progress.   The rate of the capitalization of 
assets equal to 4%-5% per annum. 

 
14. INTANGIBLE ASSETS - NET 

Intangible asset, consist of.- 

   
Unit : Baht 

   Consolidated 

   

Software 
Computer 

 

Industrial 
Standard 

Certificates 

Total 
 
 

As at January 1, 2015 
 

3,136,745 5,801,022 8,937,767 
Purchase during the year 3,019,961 - 3,019,961 
Amortization for the year (954,483) (276,020) (1,230,503) 
As at December 31, 2015 5,202,223 5,525,002 10,727,225 
 

   
Unit : Baht 

   Separate 

   

Software 
Computer 

 

Industrial 
Standard 

Certificates 

Total 
 
 

As at January 1, 2014 
 

3,753,880 6,077,041 9,830,921 
Amortization for the year (617,135) (276,019) (893,154) 
As at December 31, 2014 3,136,745 5,801,022 8,937,767 
Purchase during the year 3,019,961 - 3,019,961 
Amortization for the year (954,483) (276,020) (1,230,503) 
As at December 31, 2015 5,202,223 5,525,002 10,727,225 
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15. DEFERRED TAX ASSETS  

Deferred tax assets consist of :- 
 Unit : Thousand Baht 

 Consolidated Separate 
 2015 2015 2014 
   (Restated) 

Deferred tax assets 16,525,680 16,525,680 7,922,142 

 

15.1 Movements in deferred tax assets and liability during the year were as follows: 

 
Unit : Baht 

 
Consolidated and Separate 

 
As at (Charged) Credited to As at 

 
Jan 1, 2015 Profit or loss Other Dec 31, 2015 

 
(Restated) 

 
comprehensive 

 
 

  income  
Deferred tax assets 

    Trade account receivable 2,966,107 (83,849) - 2,882,258 
Inventory 1,172 - - 1,172 
Property, plant and equipment 2,316,949 - - 2,316,949 
Employee benefit obligation 2,637,914 380,962 112,867 3,131,743 
Tax loss carry forward up to 5 years - 8,193,558 - 8,193,558 

Total 7,922,142 8,490,671 112,867 16,525,680 

 

 
Unit : Baht 

 
Separate 

 
As at (Charged) Credited to As at 

 
Jan 1, 2014 Profit or loss Other Dec 31, 2014 

   
comprehensive 

 
 

  income  
Deferred tax assets 

    Trade account receivable 3,111,827 (145,720) - 2,966,107 
Inventory 1,172 - - 1,172 
Property, plant and equipment 2,316,949 - - 2,316,949 
Employee benefit obligation 2,098,872 539,042 - 2,637,914 

Total 7,528,820 393,322 - 7,922,142 
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15. DEFERRED TAX ASSETS  (Con’t) 

15.2 Income tax expenses for the period are as follows.- 

 Income tax recognized in profit or loss 
     Unit : Baht 
     Consolidated Separate 
     2015 2015 2014 
     (Restated) 
Current income tax      
Corporate income tax charge   - - 10,457,678 
Deferred tax      
Deferred tax expense relating to the original 
and reversal of temporary differences (8,490,671) (8,490,671) (393,322) 

Income tax expenses (income)   (8,490,671) (8,490,671) 10,064,356 

Income tax recognized in other comprehensive income 
    Unit : Baht 
    Consolidated and Separate 
    Before tax Tax (expense) Net tax 

   income  
Deferred tax for :    
   Defined benefit plan actuarial gains 564,335 (112,867) 451,468 

15.3 Reconciliation for effective tax rate 

 
Unit : Baht 

 
 Separate 

 
  2014 

 
    Tax rate % Tax amount 

 
     (Baht) 

Profit before income tax     
 

46,173,433 
Tax expense     20% 9,234,686 
Tax effect of expenses that are not     

 
 

  deductible for tax purposes     
 

829,670 

Tax expense (effective rate)     22% 10,064,356 
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15. DEFERRED TAX ASSETS  (Con’t) 

15.4 Tax rate 

 Current tax 

The Company and its subsidiaries calculated income tax from net profit for the period after adjust 
nontaxable expenses and revenue in accordance with the Revenue Code. 

By the royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated December 21, 2011 it was granted a reduction in the 
corporate income tax rate for three accounting periods 2012, 2013 and 2014; from 30% to 23% for the 
accounting period 2012  which begins on or after January 1, 2012 and to 20%  for the following two 
accounting periods 2013 and 2014 which begin on or after January 1, 2013 and 2014, respectively. By the 
royal Decree No. 577 B.E. 2557 dated November 10, 2014 extends the reduction to 20 % for the 
accounting period 2015 which begins on or after January 1, 2015.  

On January 22, 2016, The National Legislative Assembly has approved a reduction of the corporate income 
tax rate form 30% to 20% of net taxable profit for the accounting period which begins on or after January 1, 
2016. 

 Deferred tax 

Deferred tax has been measured using the effective rate at 20% announced by the government at reporting date. 

 
16. BANK OVERDARFT AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

Bank overdraft and short-term loans from financial institutions, consist of.- 

  Interest rate % Unit : Baht 
  Consolidated 

and Separate 
Consolidated 

 
Separate 

 
  2015 2015 2015 2014 
Bank overdraft 3.00 - 3.75 24,965,567 24,965,567 4,809,802 
Trust receipts and promissory notes 3.00 - 5.75 351,901,361 351,901,361 155,668,873 

Total   376,866,928 376,866,928 160,478,675 

The Company and its subsidiary had overdrafts and other credit facilities with several banks totaling Baht 
736.70 million secured by the mortgage of its land, building, certain part of machinery and equipment and 
pledge its withdrawal right of fixed deposit in bank. 
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17. TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLES 

Trade accounts and other payables, consist of.- 
   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Trade accounts payables  

201,087,118 131,811,084 Trade accounts payables 201,087,118 
Other payable    
Asset payable 131,480,337 131,480,337 4,963,855 
Accrued expenses 8,953,893 10,530,866 12,662,329 
Advanced received from customers 6,583,665 6,583,665 121,522 
Retention 364,206 364,206 2,205,716 
Others 4,200 4,200 4,200 

Total other payable  147,386,301 148,963,274 19,957,622 
Total trade accounts and other payable  348,473,419 350,050,392 151,768,706 

 
18. DISCOUNTED BILLS OF EXCHANGE 

In April 2015 and July 2015, the Company had issue two bills of exchange to 2 security companies at value 
of Baht 200 million each amounting to Baht 400 million at discount rates of 4.00% - 4.10% per annum which 
were due on January 14, 2016 and April 5, 2016. 

 
19. LONG - TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTION - NET 

Long - term loan from financial institution - net, consist of.- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Long - term loan 350,000,000 350,000,000 - 
Add   Increase during the period / year - - 350,000,000 
Less  Paid during the period / year (36,460,000) (36,460,000) - 
Long - term loan balance 313,540,000 313,540,000 350,000,000 
Less  Current portion due within one year - net (87,504,000) (87,504,000) (43,752,000) 

Net 226,036,000 226,036,000 306,248,000 
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19. LONG - TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTION - NET (Con’t) 

In 2015, the Company has entered into a loan agreement with a commercial bank. The details are as follows:- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 

Loan facility Interest rate Terms of payment and Separate  
(Million Baht) per annum of principal and interest 2015 2014 

350 BIBOR + 2.91 Grace period from July 2014 to 
June 2015. Subsequently, repay 
loan principal on monthly 
installment at Baht 7.29 million 
with interest and the performance 
shall be completed within five 
years from the contract date. 

313,540,000 350,000,000 

Total  313,540,000 350,000,000 

The above-mentioned loan was secured by mortgage its land, building, machinery and equipment and 
pledge its withdrawal right of deposit in bank of Baht 1 million. 

Under the abovementioned loan agreement, the Company shall comply with covenant including maintaining 
Debt to Equity Ratio not over 2 : 1 and maintaining Debt Service Coverage Ratio (DSCR) not less than 1.20 times. 

 
20. LIABILITIES UNDER HIRE - PURCHASE CONTRACTS - NET 

Liabilities under hire - purchase contracts - net, consist of.- 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Liabilities under hire-purchase contract 5,549,003 5,549,003 10,638,966 
Less Deferred interest (229,722) (229,722) (631,984) 
Present value of minimum lease payments 5,319,281 5,319,281 10,006,982 
Less Current portion due within one year - net (3,464,419) (3,464,419) (4,687,698) 
Net  1,854,862 1,854,862 5,319,284 
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21. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS - NET 

The Company and its subsidiaries operates post - employment benefit and pension based on the 
requiredment of the Thai Labor Protection Act B.E. 2541 to provide retirement benefits and other long term 
benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service. 

Movement in the present value of the employee benefits obligations consist of.- 

  
Unit : Baht 

  
Consolidated Separate 

  
2015 2015 2014 

Employee benefit as at January 1 13,189,564 13,189,564 10,494,362 
Current service cost 1,767,649 1,767,649 2,045,865 
Interest cost 527,583 527,583 419,774 
Employment benefit paid during the year (390,414) (390,414) (36,000) 
Remeasurement of defined loss plan 564,335 564,335 265,563 
Employee benefit as at December 31 15,658,717 15,658,717 13,189,564 
Less Current portion of employee benefit obligation  (1,992,450) (1,992,450) (1,843,330) 
Employee benefit obligations - net 13,666,267 13,666,267 11,346,234 

 Remeasurement of defined loss plan recognized in other comprehensive income arising from: 

  Unit : Baht 
  Consolidated Separate 
  2015 2015 2014 
Financial assumptions (690,554) (690,554) - 
Experience adjustment 1,254,889 1,254,889 - 
Total 564,335 564,335 - 

The expense is recognized in the following line items in the profit or loss: 

  
Unit : Baht 

  
Consolidated Separate 

  
2015 2015 2014 

Profit or loss 
      Cost of sales and services 577,993 577,993 519,801 

   Sales expense 193,128 193,128 125,092 
   Administrative expenses 818,591 818,591 677,705 
   Management’s benefit expenses 705,520 705,520 1,372,604 
Total 

 
2,295,232 2,295,232 2,695,202 

Other comprehensive income      
   Remeasurement of defined loss plan     
      Employee benefit - net from income tax 451,468 451,468 - 
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21. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS - NET  (Con’t) 

 Remeasurement of definded benefit plan recognized in other comprehensive income are as follows : 

  
Unit : Baht 

  
Consolidated Separate 

  
2015 2015 2014 

Included in retained earnings    
  At January 1, 1,874,232 1,874,232 1,874,232 
  Recognised during the year 451,468 451,468 - 
  At December 31,  2,325,700 2,325,700 1,874,232 

Principal actuarial assumptions at the reporting date.- 

    2015 2014 
* Discounted rate   4.00% 4.00% 
 Salary increase rate   7.50% 7.89 
 Employee turnover rate   5.00%  5.00% 
** Mortality rate   100% TMO2008 100% TMO2008 
          * Reference from long-term government bonds  

** Reference from TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table of 2008  

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous three-periods are as follows. 

  Unit : Baht 
  Consolidated  Separate 
Year 2015  15,658,717 15,658,717 
Year 2014  - 13,189,564 
Year 2013  - 10,494,362 
Year 2012  - 6,179,379 
Year 2011  - 4,458,800 
    

 
22. SHARE CAPITAL 

22.1 At the Shareholders’ Annual General Meeting of 2015 held on April 30, 2015, it was approved to issue and 
offer increased common shares by general mandate by issuing and offering 49,500,000 common shares at 
the price of Baht 12 to existing shareholders at the proportion of 10 existing common share to 1 newly 
common share which resulted in increase in premium of Baht 542.61 million (after deducting cost of issuing 
share of Baht 1.89 million). 
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22. SHARE CAPITAL  (Con’t) 

22.2 At the Shareholders’ Annual General Meeting of 2015 held on April 30, 2015, it was approved to decrease 
authorized shared of 247,273,000 shares by reducing authorized common shares previously issued for the 
increase of capital for general mandate which the authorized fully paid-up capital shall be 544,124,723 
shares at par value of Baht 1.00 totaling Baht 544,124,723. 

 The Company has registered the decrease and increase of share capital with the Ministry of Commerce on 
July 28, 2015. 

 
23. LEGAL RESERVE 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set 
aside to a statutory reserve of at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought 
forward (if any), unit the reserve reaches 10% of the registered capital.  The statutory reserve is not 
available for dividend distribution. 

  
24. DIVIDEND PAYMENT 

At the Annual General Shareholders’ Meeting of 2015 held on April 30, 2015, its was approved to pay the 
dividend at Baht 0.025 per share amounting to Baht 12.37 million and required to set aside to a statuary 
reserve of Baht 1.70 million which was paid in May 2015. 

 
25. EARNINGS (LOSS) PER SHARE 

Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) for the period attributable shareholders 
of the Company (excluded other comprehensive income) by the weighted average number of common 
shares issued during the year 

   Consolidated Separate 

   2015 2015 2014 

Profit (loss) attributable to ordinary shareholder of the Company  
    (Baht) (39,434,083) (37,919,474) 36,109,077 

Number of outstanding at the beginning of the period  (Share)   525,816,504 525,816,504 494,624,723 

Basic earnings (loss) per share (Baht : Share) (0.07) (0.07) 0.07 
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26. OPERATING SEGMENT 

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly 
reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources 
to the segment and assess its performance.  The chief operating decision maker has been identified  as the 
Company’s Board of Directors. 

Segment  information  is  presented  in respect of the Company  and  its subsidiaries operating segments.  
The primary  format,  business  segments,  is based on the Company and its subsidiaries management and 
the internal reporting structure provided to the chief operating decision maker. 

Segment assets  and  revenues include items directly attributable  to a segment  as  well  as  those  that 
can be allocated on a reasonable basis. 

Business segments:  Segment 1 : Selling and installation of solar - cell systems 

Segment 2 : Distribution solar - cell  

Segment 3 : Other 

Geographical segments :  Management considers that Company and its subsidiaries operates in a single 
geographic area, namely in Thailand, and has, therefore, only one major geographic segment. 

The Company and its subsidiaries operate businesses in Thailand and oversea with significant segments as 
follows : 
  Unit : Million Baht 

  Consolidated 

  
For the year ended December 31, 2015  

  
Segment 1 Segment 2 Segment 3 Elimination Total 

  
Domestic Domestic Foreign Domestic   

Revenue from sales of goods which installation 
       services and construction of solar power       

 
plants 241.45 67.63 335.50 38.78 - 683.36 

        Operating loss 
     

(70.01) 
Unallocated income 

     
39.24 

Finance cost 
     

(17.15) 
Income tax 

     
8.49 

Income of non - controlling interest 
     

- 

Net loss attributable shareholders of the parent 
     

(39.43) 
        Property plant and equipment - net 

      
 

As at December 31, 2015 
      

 
Allocated 

     
- 

 
Unallocate 

     
1,865.96 

Total property plant and equipment 
     

1,865.96 

Total assets as at December 31, 2015 
     

3,521.16 
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26. OPERATING SEGMENT (Con’t) 

Information of major customer 

For the year ended December 31, 2015 and 2014, the Company had revenue from construction of solar 
power plant from a major customer which the value is more than 10% of total income amounting to Baht 
19.16 million and Baht 773.20 million respectively.  

  
27. EXPENSES BY NATURE 

Significant expenses classified by nature consist of:- 

 
Unit : Baht 

 
Consolidated Separate 

 
2015 2015 2014 

Changes in inventories of finished goods and work in process (279,117,937) (279,117,937) 271,522,740 
Raw material and supplies used 648,738,834 648,738,834 126,095,953 
Management’s benefit expenses 30,809,876 30,809,876 35,746,024 
Employee expenses 98,550,016 98,550,016 82,625,641 
Depreciation expenses 92,745,190 92,745,190 85,319,221 
Finance cost 17,152,022 18,953,995 10,192,269 

 

28. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION 

By virtue of the provision of Investment Promotion Acts B.E. 2520, the Company has granted certain rights 
and privileges for the production of stainless steel pipes as follows: 

Descriptions Rights and privileges 
1. Certificates’s number 2181(9)/2548(B.E) 2523(1)/2557(B.E) 
2. Promoted business Manufacture of Manufacture of 

 construction material  construction material  
 in stainless steel in stainless steel 

3. Date of promoted December 23, 2005 December 11, 2014 
4. Date of first sales generated January 29, 2014 No operations 
   
5. The rights and privileges of the promotion include:-   
5.1  Exemption of import duty for machinery and equipment Granted Granted 

that are approved by the Board of Investment.   
5.2  Exemption of corporate income tax derived from the 8 years 8 years 

profit of the promoted activities effective from the first   
sale generated.   
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28. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION  (Con’t) 

Descriptions Rights and privileges 
5.3  Exemption of import duty for raw materials and Due date in 5 years from 

necessary supplies used in production process of November 7, 2020 first imported 
exported goods for the period stated in the certificate.   

5.4  Exemption from income tax on dividend of promotional Granted Granted 
investments through out the promoted period.   

5.5  Permission of deduction of investment in installation 25% 25% 
or construction of facilities excess of its usual    
depreciation.   

Results of the Company operations under promoted business are classified under promoted and non-
promoted business as follows: 

 
Unit : Baht 

 Separate 

 
2015 2014 

 
Promoted Non-promoted Total Promoted Non-promoted Total 

 
business business  business business  

Revenues 541,717,732 181,041,075 722,758,807 63,324,231 884,091,029 947,415,260 
Cost and expenses (570,138,902) (190,539,379) (760,678,281) (81,168,404) (830,137,779) (911,306,183) 
Net profit(loss) for  
the year (28,421,170) (9,498,304) (37,919,474) (17,844,173) 53,953,250 36,109,077 

 

The classification of results of the Company’s operations was applied with 2 basis as following:- 

1. Costs and expenses identifiable to each category were directly charged to each of them. 

2. Costs and expenses unidentifiable to each category were allocated to each of them based on the 
proportion of their revenues. 

 
29. PROVIDENT FUND 

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident 
Fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530.  The Company and its employees contributed 
to the fund monthly at the rate of 2% of employee basic salary.  The fund manager will be paid to 
employees upon termination in accordance with the fun rules.  For the year 2015 and 2014 the Company 
contributed to the fund amounting to Baht 3.04 million and 2.57 million respectively. 

30. FINANCIAL INSTRUMENT 

The Company and its subsidiaries complied with the Thai Accounting Standard No. 107 ‚Presentations and 
Disclosure of Financial Instruments‛ as a guidance to disclose about the financial instruments as follows:- 
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30. FINANCIAL INSTRUMENT  (Con’t) 

30.1 Accounting policies 

 The related accounting policies are disclosed in Note 5.18 to the financial statements. 

30.2 Financial risk management 

The Company and its subsidiaries are exposed to normal business risks from changes in market interest rates 
and currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties.  The 
Company did not speculate or engage in the trading of any derivative financial instrument. 

30.3 Credit risk 

The Company is exposed to credit risk from non performance of contractual obligations by counter parties 
resulting in a financial loss to the Company. To prevent the risk, the Company has credits control and regularly, 
review debtors’ financial status. The Company do not expect significant losses from non performance 
contractual obligation as their customers are diverse.  

For the financial assets, the carrying amount of assets recorded in the statements of financial position, net of an 
allowance for doubtful accounts, represents the Company’s maximum exposure to credit risk. 

30.4 Interest rate risk 

The Company and its subsidiaries exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits with financial 
institutions, bank overdrafts and short - terms and long - term loan changed with interest and liability under 
lease agreement.   However, since interest rates of the majority of these financial assets and liabilities very 
according to market rates or are fixed and closed to market rates, the Company and its subsidiaries 
management deemed their interest risk at low level. The Company and its subsidiaries thus do not use 
derivative financial instruments to hedge such risk. 

 Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiaries had Interest rate risk as follows: 

 Unit : Thousand Baht 

 Consolidated 
 Fixed interest rates Floating 

Interest 
rate 

Non- 
Interest 
bearing 

Total 
 
 

Interest 
Rate 

(% p.a.) 
 Within 

1 year 
1 - 5 
years 

Over 
5 years 

As at December 31, 2015        
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 73,050 1,313 74,363 0.125-0.55 
Trade accounts and other receivable - - - - 254,954 254,954 - 
Cash at bank held on collateral - - - 131,525 - 131,525 0.75-2.55 
Financial liabilities        
Bank overdraft and short - term loans        
   from financial institutions - - - 376,867 - 376,867 3.00-7.375 
Trade accounts and other payable - - - - 348,473 348,473 - 
Discounted bill of exchange  400,000 - - - - 400,000 4.00-4.10 
Long-term loan from financial institution - - - 313,540 - 313,540 BIBOR+2.91 

(5.00) 
Liabilities under hire-purchase contracts 3,464 1,855 - - - 5,319 4.55-7.125 



Annual Report 2015  Solartron Public Company Limited 

 

 110 

 

30. FINANCIAL INSTRUMENT  (Con’t) 

30.4 Interest rate risk  (Con’t) 

 Unit : Thousand Baht 

 Separate 
 Fixed interest rates Floating 

Interest 
rate 

Non- 
Interest 
bearing 

Total 
 
 

Interest 
Rate 

(% p.a.) 
 Within 

1 year 
1 - 5 
years 

Over 
5 years 

As at December 31, 2015        
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 49,744 1,292 51,036 0.125-0.55 
Trade accounts and other receivable - - - - 255,209 255,209 - 
Short - term loan to subsidiaries 5,000 - - - - 5,000 7.00 
Cash at bank held on collateral - - - 131,525 - 131,525 0.75-2.55 
Financial liabilities        
Bank overdraft and short - term loans        
   from financial institutions - - - 376,867 - 376,867 3.00-7.375 
Trade accounts and other payable - - - - 350,050 350,050 - 
Discounted bill of exchange  400,000 - - - - 400,000 4.00-4.10 
Short - term loan from subsidiaries 108,000 - - - - 108,000 7.00 
Long-term loan from financial institution - - - 313,540 - 313,540 BIBOR+2.91 

(5.00) 
Liabilities under hire-purchase contracts 3,464 1,855 - - - 5,319 4.55-7.125 

 

 Unit : Thousand Baht 

 Separate 
 Fixed interest rates Floating 

Interest 
rate 

Non- 
Interest 
bearing 

Total 
 
 

Interest 
Rate 

(% p.a.) 
 Within 

1 year 
1 - 5 
years 

Over 
5 years 

As at December 31, 2014        
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 45,042 3,416 48,458 1.125-2.10 
Trade accounts and other receivable - - - - 63,959 63,959 - 
Cash at bank held on collateral - - - 131,632 - 131,632 0.75-2.75 
Financial liabilities        
Bank overdraft and short - term loans        
   from financial institutions - - - 160,479 - 160,479 2.75-7.375 
Trade accounts and other payable - - - - 151,768 151,768 - 
Long-term loan from financial  
   institution 

- - - 350,000 - 350,000 BIBOR+2.91 
(5.00) 

Liabilities under hire-purchase contracts 4,688 5,319 - - - 10,007 4.55-7.125 
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30. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

30.5 Currency risk 
The Company purchased raw material and major machinery from foreign supplier with foreign currency.  So the 
Company has risk that incurred from fluctuation of foreign currencies from such transactions.  The Company 
has entered into the currency forward contract and the life of which is not more than 6 months compatible to 
purchasing agreement.  In addition, the Company had certain foreign assets and liabilities which were not 
hedged foreign exchange risk.  However, the Company’ management believe that they will not against have any 
significant impact on the Company’ financial statements.  

The Company had significant assets and liabilities which were not hedged against foreign exchange risk as 
follows: 

 
Consolidated Separate 

 
2015 2015 2014 

Liabilities    
   US dollar 14,626,247 14,626,247 3,300,000 
   Euro 1,300,490 1,300,490 - 

 
 The Company had not significant assets and liabilities which were not hedged against foreign exchange risk  

as follows: 

 
Consolidated Separate 

 
2015 2015 2014 

Assets    
   US dollar 1,958,599 1,958,599 21,274 
   Euro 80,072 80,072 80,072 
Liabilities    
   US dollar 5,807,777 5,807,777 5,307,838 
   Euro 1,782,109 1,782,109 1,303,543 
   Yen - - 10,688,500 
   Franc 65,700 65,700 - 
   SGD 18,523 18,523 - 

 
31. CREDIT FACILITIES 

The Company had credit facilities with commercial banks as follows.- 

 
Unit : Baht 

 
Consolidated Separate 

 
2015 2015 2014 

Bank overdraft 60,000,000 60,000,000 60,000,000 
Letter of credit and trust receipt 676,696,500 676,696,500 546,699,500 
Long - term loan 350,000,000 350,000,000 350,000,000 
Issuance of letter of guarantee 438,000,000 438,000,000 438,000,000 

Total 1,524,696,500 1,524,696,500 1,394,699,500 
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31. CREDIT FACILITIES  (Con’t) 

Forward contracts 

 Consolidated Separate 

 
2015 2015 2014 

Currency    
US dollar 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 
The abovementioned credit facilities were secured by the collateral as described in Note 16 and 19 to the 
financial statements. 

 

32. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

 As at December 31, 2015 and 2014, the Company and its subsidiaries have commitments and contingent  
Liabilities as follow: 

Contingent liabilities: 

32.1 The Company has letter of guarantee issued by several banks to government and private organizations of 
amounting to Baht 167.34 million (2014 : Baht 252.96 million) in the consolidated and separate financial 
statements 

Commitments: 

32.2 The Company was in possession of unutilized letters of credit as follows:  

   Unit : Million 
   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Currency    
US Dollar  4.32 4.32 6.88 
Euro  1.93 1.93 1.35 
Yen  - - 9.26 

 
 
 
 
 
 
 
 



Annual Report 2015  Solartron Public Company Limited 

 

 113 

32. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES  (Con’t) 

 Commitments of expenditure for addition, renewals and betterment: 

32.3 The Company had commitment to pay for the information system development fee and consulting fees for 
the improvement of production system in the future as follows: 

   Unit : Million 
   Consolidated Separate 
   2015 2015 2014 
Currency    
Baht  1.10 1.10 53.66 
US Dollar  - - 0.32 
Euro  0.90 0.90 7.96 
Franc  0.13 0.13 0.15 

32.4 A subsidiary has paid for consulting fee for project amounting to Baht 4.5 million recorded as work in 
progress and had future commitment to pay for consulting of Baht 25.5 million. 

32.5 The Company has entered into long-term lease agreements for their office sites and stores for the period of  
3 years commencing from the agreement date.   

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2015 2015 2014 
Less than 1 year 2,594,722 2,594,722 1,056,977 
More than 1 year but less than 5 years 3,285,905 3,285,905 858,585 
Total 5,880,627 5,880,627 1,915,562 

 
33. CAPITAL MANAGEMENT 

The primary objectives of the Company and its subsidiaries’ capital management are to maintain their ability 
to continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure. 

As at December 31, 2015, debt-to-equity ratio in the consolidated financial statements was 0.73 : 1 and as 
at December 31, 2015 and 2014 debt-to-equity ratio in the consolidated and separate financial statements 
was 0.78 : 1 and 0.46 : 1 respectively. 

 
34. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT 

These financial statements have been approved by the Company's Board of Directors on February 26, 
2016. 



บริษัท โซลารตรอน จำกัด (มหาชน)
Head Office : 1000/65,66,67 P.B. Tower 16th Floor, Soi Sukhumvit 71, Sukhumvit Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110, Thailand. 

Tel : +66 2 381 0936, +66 2 381 2971

Factory : 88/8, 88/9 Moo 10 Thanarat Road, Nongnamdang, Pakchong, Nakhon Ratchasima 30130, Thailand.

Tel : +66 44 938 972-4 Fax : +66 44 938 974

Email : support@solartron.co.th, www.solartron.co.th


