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เรียนท่านผูถื้อหุ้น                                                      

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 เป็นช่วงเวลาแห่งความท้ายทายต่อการต าเนินธุรกิจของกิจการต่างๆ             
ทัว่โลก บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอืจงึจ าเป็นตอ้งลงทุนในโครงการทีใ่หผ้ลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืและต่อเนื่อง 
ซึง่ไดแ้ก่โครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 9 เมกกะวตัต ์ทีจ่งัหวดัอ่างทอง และประจวบครีขีนัธ ์มูลค่ากว่า 500 
ลา้นบาท โครงการลงทุนในระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รงัสติ  มูลค่ากว่า 200 ลา้น
บาท ซึง่โครงการดงักล่าวไดส้ าเรจ็เสรจ็สิน้ในเดอืนธนัวาคม 2559 และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าไดใ้นเดอืน มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 25 ปี โดยจะส่งผลกระทบชัว่คราวต่อผลประกอบการปี 2559 ด้วยผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงนิรวม 50.47 
ลา้นบาท บรษิทัจงึเชื่อมัน่ว่าผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 จะเตบิโตขึน้จากปีก่อน 

ในด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม กลุ่มบริษัทโซลาร์ตรอน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยกีารผลติแผ่นเซลล์ และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์การใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์เพื่อผลติกระแสไฟฟ้า โดยเปิดโอกาสใหค้ณะ
นกัศกึษา ผูน้ าชุมชน หน่วยงานของภาครฐั และเอกชนไดเ้ขา้เยีย่มชม และดงูาน และเน้นการอยู่ร่วมกนักบัชุมชนดว้ยความเกือ้กูล 
สง่เสรมิการจา้งงานทอ้งถิน่ 

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักดวี่า การท างานจะประสบความส าเรจ็ ต้องไดร้บัการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง โดยยดึ
หลกัความโปร่งใส สอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภบิาล และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน ลกูคา้ พนกังาน และผูถ้อืหุน้ 

สดุทา้ยนี้ในนามของคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทั ทีม่อบ
ความไวว้างใจในการด าเนินงาน และใหก้ารสนบัสนุนมาโดยตลอด คณะกรรมการ และผูบ้รหิารยงัคงยดืมัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถควบคู่ไปกบัการขบัเคลื่อนความเจรญิเตบิโตของบรษิทั อย่างมัน่คง และยัง่ยนืตลอดไป 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

สารจากประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

เชิดพงษ์   สิริวิชช์ 

ประธานกรรมการบริษัท 

ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

2 

 

 

 
 
 
 
 
เรียนท่านผู้ถือหุ้น 
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  และมี
ประสบการณ์ดา้นกฎหมาย บญัช ีการเงนิ และการบรหิารองคก์ร จ านวน  3 ท่านปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
และตามระเบียบบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกบั
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายเน้นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และการมรีะบบควบคุม
ภายในทีด่ ี 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยไดม้กีารหารอืร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน     และผู้สอบบญัชีในเรื่องที่
เกีย่วขอ้ง สรปุสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งัน้ี 
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2559 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) รวมถงึรายการ
ระหว่างกนั รายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายบรหิาร โดยไดเ้ชญิผู้สอบบญัชีร่วมประชุมการพจิารณางบการเงนิราย
ไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารอืรว่มกบัผูส้อบบญัชใีนเรื่องความถูกตอ้งครบถ้วนของงบการเงนิ การปรบัปรุง
รายการบญัชีที่ส าคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ ความเพยีงพอเหมาะสมของวธิกีารบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพยีงพอ และความมอีสิระของผูส้อบบญัชเีพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป มคีวามเชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอย่างเพยีงพอเพื่อ
เป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรอืผูใ้ชง้บการเงนิ 
 
2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารสอบทานผลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้า่ฝ่ายบรหิารไดด้ าเนินกจิกรรมการบรหิารความ
เสีย่งถงึระดบัปฏบิตักิารอยา่งเหมาะสม และการระบุปัจจยัความเสีย่งมคีวามครบถว้น  เพยีงพอ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรบัปรงุให้
ดยีิง่ขึน้ โดยในปี 2559 ไมม่ปีระเดน็ปัญหาหรอืทีต่อ้งปรบัปรงุในเรื่องดงักล่าว 
 
3. การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบควบคมุภายในรว่มกบัผูส้อบบญัชแีละฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้ผลการ
ประเมนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. โดยพจิารณาในเรื่องการด าเนินงาน การใชท้รพัยากร 
การดแูลทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึง่
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญั นอกจากน้ีในปี 2559 บรษิทัฯ 
มกีารประเมนิการควบคมุภายใน โดยไดร้บัความร่วมมอืในการประเมนิจากกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่มากขึน้ ผลการ
ประเมนิการความคมุภายในพบว่า การความคมุภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ 

 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้ าแนะน าการประชุมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ฝ่ายงานต่างๆ โดยน าประเดน็ส าคญัทีต่รวจพบมาเป็น
กรณีศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งใหผู้ร้บัผดิชอบทุกระดบัเกดิความเขา้ใจรว่มกนัในเรื่องความเสีย่งผลกระทบและการควบคมุภายในทีส่ าคญัของแต่ละ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 
4. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานตามระบบงานที่ก าหนดไว้ การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม มีการปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธรุกจิของบรษิทัโดยเฉพาะในเรื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัมกีารด าเนินการตามเงื่อนไขทางธรุกจิอยา่งสมเหตุสมผล  
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ  และประเมนิตนเองตาม
แนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพื่อความเชื่อมัน่ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
 
5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเหน็ชอบให ้บรษิทั ปิตเิสว ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 พจิารณาแต่งตัง้และอนุมตัผิูส้อบบญัชแีละ
คา่สอบบญัช ี
 
6. การปฏิบติัตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการด าเนินธุรกิจของบรษิทัให้ปฎิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็วา่บรษิทัมกีารด าเนินธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้
จากการประเมนิการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิตามหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบที่ได้ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องการท าหน้าที่โดยรวม  การสอบทาน
รายงานทางการเงนิ การสอบทานการบรหิารความเสี่ยง การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็นอิสระอย่าง
เพยีงพอเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืไดส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป บรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มกีารปฏิบตังิานที่สอดคล้องตามระบบการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดทางธรุกจิอยา่งเครง่ครดั 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
   (นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(หน่วย : ล้านบาทยกเว้นก าไรสุทธิต่อหุ้น) 

 
* ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจ านวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ของปีก่อนทีน่ ามาเปรยีบ 
 

1.ข้อมลูทางการเงินทีส่ าคญัของบริษทั (งบการเงินรวม) 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทั 2557 2558 2559 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด N/A 74.36 41.10 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม N/A 1,467.10 1,344.12 

สนิทรพัยร์วม N/A 3,500.51 4,012.45 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม N/A 1,243.36 1,821.15 

หนี้สนิรวม N/A 1,484.91 2,047.38 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม N/A 2,015.60 1,965.07 

ผลการด าเนินงาน    

รายไดร้วม N/A 696.79 1,374.92 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร N/A 683.36 1,368.56 

ก าไรขัน้ตน้ N/A 48.09 99.97 

ก าไรสทุธ ิ N/A -60.08 -50.47 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) N/A 1.18 0.74 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) N/A 7.04 7.30 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) N/A -8.79 -3.69 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) N/A -2.98 -2.54 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) N/A -1.72 -1.34 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) N/A 0.20 0.36 

อตัราสว่นหนี้สนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) N/A 0.74 1.04 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ N/A -62.20 9.89 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) N/A - - 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) N/A -0.11 -0.09 

                  N/A  เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 
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(หน่วย : ล้านบาทยกเว้นก าไรสุทธิต่อหุ้น) 

 
* ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
ของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจ านวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ของปีก่อนทีน่ ามาเปรยีบ 

1.ข้อมลูทางการเงินทีส่ าคญัของบริษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทั 2557 2558 2559 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 48.46 51.04 38.46 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 796.71 1,448.70 1,980.14 

สนิทรพัยร์วม 2,188.79 3,611.60 4,217.94 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 369.48 1,352.94 1,930.08 

หนี้สนิรวม 692.39 1,594.49 2,156.31 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,496.40 2,017.11 2,061.63 

ผลการด าเนินงาน    

รายไดร้วม 947.42   696.95 2,063.92 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 921.84 683.36 2,053.38 

ก าไรขัน้ตน้ 137.62 48.09 190.65 

ก าไรสทุธ ิ 36.11 -58.57 44.57 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 2.16 1.07 1.03 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 14.93 7.04 9.28 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 3.92 8.57 2.17 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 2.40 -3.33 2.19 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 1.65 -2.02 1.14 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.42 0.24 0.52 

อตัราสว่นหนี้สนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.46 0.79 1.05 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ -9.37 -61.90 -19.31 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.025 - - 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) 0.07 -0.11 0.08 

 เฉลีย่ 

494,624,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 
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2. วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ  
 
วิสยัทศัน์ 

ผูน้ าทางเทคโนโลยผีลติเซลลแ์สงอาทติย ์และระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ในภูมภิาคอาเซยีน  
 

พนัธกิจ 
ดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารดา้นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นแหล่งพลงังาน

ทางเลือกที่ส าคญัของประเทศไทย บรษิัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) จงึได้ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานในทุก
กจิกรรมของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ดงันี้ 

 
 ต่อผูถ้อืหุน้ ด าเนินธุรกจิทีส่รา้งผลตอบแทนอย่างยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

 ต่อลกูคา้  สรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ โดยการน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีุณภาพระดบัสากล 
ดว้ยราคาทียุ่ตธิรรม 

 ต่อคู่คา้ ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสมัพันธ์และความ
ร่วมมอืทีด่ ีเพื่อพฒันาประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างยัง่ยนื 

 ต่อพนกังาน สนบัสนุนและพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและการท างานใหเ้ป็น
มอือาชพี 

 ต่อสงัคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดขีองสงัคม สร้างงานให้คนท้องถิ่น ปลูกจติส านึกอนุกรษั์พลงังานและมสี่วน
ร่วมในกีพ่ฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีละสงัคมชุมชน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

7 

 

3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

1. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  
 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2529 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิแยกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 

ธรุกิจผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย(์ Solar cell )และแผงเซลลแ์สงอาทิตย(์Solar Module)  
ขนาดการผลติสูงสุดได้ถึง 55 ลา้นแผ่นหรอื 1.5 ลา้นแผง/ปี คดิเป็นก าลงัการผลติประมาณ 185 MW/ปี โดยตัง้อยู่ที่ เลขที่ 88/8, 
88/9 หมู่10 ต าบลหนองน ้าแดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา   เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกจิพลงังานทดแทน อกีทัง้ยงั
ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ใหย้กเวน้อตัราภเีป็นพเิศษ สง่ผลใหโ้ครงการต่างๆ ทีบ่รษิทั
ไดร้บัผดิชอบ สามารถด าเนินการ โดยมตีน้ทุนการตดิตัง้ต่อหน่วยไฟฟ้าทีต่ ่า เป็นผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ โรงงานผลติ
เซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยข์องบรษิัท เป็นผูผ้ลิตที่ไดร้บัการรบัรองคุณลกัษณะการผลติตามคุณสมบตัิแหล่งก าเนิดสนิค้าของ
ประเทศไทยกับสภาหอการค้าไทยและกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  อีกทัง้ สนิค้าของบรษิัทฯ ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานสากลทัง้ในทวปียุโรป อเมรกิา สหราชอาณาจกัร และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย จงึสามารถส่ง ออกไปขายได้ทัว่โลก   
โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 : NAC,  ISO 9001 : 2008 UKAS, OHSAS 18001 : 2007, TIS 18001: 1999 , 
ISO 14001:2015:NAC, ISO 14001:2015: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,The Micro generation 
Produce Certification Scheme new BREG mark,มอก.1843-2559 และ มอก.2580-2555 ซึง่แสดงถงึคุณภาพในระดบัสากล เป็น
ทีย่อมรบัทัว่โลก 
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ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ( Engineering, procurement and Construction 
(EPC))   

• บรกิาร EPC โครงการ Solar Farm และ Solar Rooftop ในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน โดยมกีารรบัประกนัผลงาน 
• บรกิาร EPC ระบบพลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ เพื่อใชใ้นพืน้ทีท่ีไ่ฟฟ้าเขา้ไม่ถงึ เช่น ระบบรถสบูน ้า

เคลื่อนที ่ระบบบรรจุแบตเตอรี ่ระบบเสาไฟสอ่งสว่าง ระบบอนิเตอรเ์น็ต และระบบโทรคมนาคม เป็นตน้ 

• บรกิารซ่อมบ ารุงรกัษา (O&M) 

ธรุกิจการบริหารจดัการด้านพลงังาน (Energy Service Company (ESCO)) 

•  บริการให้ค าแนะน าการการน าระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยไ์ปใช้เพื่อการประหยดัพลงังาน 

• ได้รบัความรว่มมือจากสถาบนัการเงินและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

•  ผลิตไฟฟ้าขายให้กบัเจ้าของหลงัคา โดยมีส่วนแบ่งรายได้ให้กบัเจ้าของหลงัคา 

 ธรุกิจการลงทุนใน Solar Farm และ Solar Rooftop 

• แสวงหาโครงการลงทุนใน Solar Farm และ Solar Rooftop 

• ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กบัการไฟฟ้าทัง้ในประเทศ และต่างประเท 

กุมภาพนัธ์ 2559 - คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านพลงังาน เย่ียมชมศกึษาดงูานด้าน
พลงังาน ณ โรงงานผลิตแผน่และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

มีนาคม 2559 - อบรมการใช้งานระบบสบูน า้พลงังานแสงอาทิตย์ แก้ปัญหาภัยแล้ง ท่ี จ.น่าน 5 แห่ง คือ อ.
ทุง่ช้าง, อ.ภเูพียง, อ.เวียงสา จ.นา่นบ้านหาดเคด็ อ.ภเูพียง จ. นา่น 

- คณะกรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ เย่ียมชมศึกษาดงูานด้านพลงังาน ณ โรงงานผลิต
แผน่และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อ าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา 

เมษายน 2559 - ร่วมลงนามในสญัญา กบักรมการพลงังานทหาร ศนูย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและ
พลงังานทหาร โครงการจดัซือ้ระบบผลิตไฟฟ้าและสบูน า้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี 
ขนาดไมน้่อยกวา่ 1,200 วตัต์ พร้อมตดิตัง้จ านวน 200 ระบบ  

- สง่ออกแผน่เซลล์แสงอาทิตย์ ไปยงั บริษัท REC Solar Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 
- ได้รับการคดัเลือก โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ติดตัง้บนพืน้ดนิ ส าหรับหนว่ยงาน

ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  จ านวน 3 โครงการ ท่ี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อา่งทอง และอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ก าลงัการผลิตรวม 9 เมกะวตัต์   

- ทีมงาน Solartron ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 500 กิโลวตัต์ (kWp) 
ส าหรับ "โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ในหน่วยงานต ารวจ
ตระเวนชายแดน" ณ คา่ยนเรศวร อ.ชะอ า จ.เพชรบรีุ 
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- "พิธีลงนาม MOU โครงการเตมิทนุหมนุเวียนคูค้่ากบับริษัท ลิซ อิท จ ากดั (มหาชน) ใน
โครงการผนกึก าลงัประชารัฐของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

พฤษภาคม 2559 - บริษัท เปิดตวัช่องทางการจดัจ าหนา่ยอปุกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรสินค้าออนไลน์ 
www.solarpvonline.com ซึ่งได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองความนา่เช่ือถือในการ
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดบัดี “DBD Verified Silver”จากกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์  

มิถุนายน 2559 - ลงนามในสญัญากิจการร่วมค้ากบั บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากดั(มหาชน)(TPOLY) โดยใช้ช่ือ
วา่ “กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที” เพ่ือเข้าประกวดราคา และประมลูงานก่อสร้าง Tesco 
Thailand Roof Top Solar Project กบั บริษัท เอกชยั-ดีสทริบวิชัน่ ซีสเท็ม จ ากดั โดย 
“กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที” ได้ชนะการประกวดราคา และได้ท าสญัญา กบั บริษัท เอก
ชยั-ดีสทริบวิชัน่ ซิสเท็ม จ ากดั 

- บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จ ากดั ได้รับการคดัเลือกจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ให้
ลงทนุตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ บนหลงัคาอาคาร
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

- Mr. Maher Ali ประธานบริษัท National Gulf Constructions จาก Dubai, U.A.E. และ
ทีมงานเย่ียมชมโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่เป็นโรงงานเพียงแหง่เดียวในประเทศ
ไทยท่ีมีศกัยภาพในท าธุรกิจร่วมกบับริษัทก่อสร้างยกัษ์ใหญ่ท่ีได้งานก่อสร้าง Smart Home 
จากภาครัฐ หลายโครงการใน Middle East and Africa 

กรกฎาคม 2559 - สง่มอบงานระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาอาคาร ขนาด 450 กิโลวตัต์ ณ 
โรงงานเรือตอ่เหล็ก   อู่ตอ่เรือธนบรีุ กรมอู่ทหารเรือ กองทพัเรือ  

สิงหาคม 2559 - ร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการเผยแพร่ความรู้ การลดต้นทนุธุรกิจ โดยการตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาอาคาร ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จดัโดย Kbank 

ตุลาคม 2559 - ตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดรวม 94.55kW บนหลงัคา 6 อาคาร 
ของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

ธนัวาคม 2559 - ไดจ่้ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย(์COD) ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 9 MW ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีอ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง และอ าเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
- ขนานไฟฟ้าโครงการ ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
รังสิต เฟส 1 

http://www.solarpvonline.com/
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บริษทัในเครอื  

บริษทัย่อย 
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 105,000,000 บาท 

หุน้สามญั 10,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 1,000,000 หุน้ 1,050,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 

จ านวนหุน้ทีบ่รษิทัฯ ถอื 9,996 หุน้ 999,996 หุน้ 999,996 หุน้ 999,996 หุน้ 1,049,996 หุน้ 

รอ้ยละการถอืหุน้ 99.96% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 

ประเภทธุรกจิ 

 

ลงทุนในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์
 ต่างประเทศ 

ลงทุนในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

  

ลงทุนในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

 บนหลงัคาอาคาร 

ลงทุนในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

  

ลงทุนในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

  
ทีต่ัง้บรษิทั 1000/65,66,67 อาคารพ.ีบ.ีทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอยสขุมุวทิ71 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
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 บรษิทั  โซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน) ตระหนกัในความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง เพราะจะช่วยป้องกนัความ

เสยีหาย และเพิม่ความเป็นไปไดท้ีจ่ะประสบความส าเรจ็ทัง้ในระดบัปฏบิตักิาร และระดบับรหิาร ทั้งน้ี ระบบการบริหารความ

เส่ียงจะยึดหลกัของความระมดัระวงั โปร่งใส ตรวจสอบ และสอบทานได ้โดยในปี 2559 ผูส้อบบญัชีไดก้ าหนดความเส่ียงท่ี

ส าคญั ไดแ้ก่ การรับรู้รายได ้ 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญักบัประเด็นความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดย สรุปรายละเอียดดงัน้ี 

  

1. ความเส่ียงจากนโยบายพลงังานทดแทนของภาครฐั 

 นโยบายสนับสนุนการใช้พลงังานทดแทนเป็นปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยใ์นอนาคต เน่ืองจากนโยบายนี้ถอืเป็นจุดเปลีย่นแปลงตลาดหลกัของพลงังานทดแทน จากภาครฐับาลสู่

การกระตุน้ใหภ้าคเอกชนหนัมาใหค้วามส าคญักบัการผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทนมากยิง่ขึน้ 

 ในปัจจุบนัภาครฐัก าลงัส่งเสรมินโยบายสนับสนุนพลงังานทดแทนอย่างจรงิจงั อย่างไรกต็ามนโยบายดงักล่าวยงั

ตดิขดัเรื่องแนวทางปฏบิตั ิเช่น ความไม่ชดัเจนของระบบสายสง่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติและการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ทีต่ัง้ของ

ระบบสายสง่ซึง่ผ่านพืน้ทีส่เีขยีว จนไม่สามารถสรา้งโรงไฟฟ้าไดเ้พราะขดักบัระเบยีบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น 

ซึง่สง่ผลกระทบในการชะลอโครงการสง่เสรมิการสรา้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

 อย่างไรกต็ามจากการใชพ้ลงังานในช่วงกลางวนัสงูขึน้มาก จงึท าใหก้ระทรวงพลงังานประกาศใหม้กีารตดิตัง้ระบบ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร (Solar PV Rooftop) เพื่อการประหยดัพลงังาน ท าใหล้ดความเสีย่งจากปัญหา

เรื่องระบบสายส่ง พรอ้มยกเวน้การขอใบอนุญาตใบประกอบโรงงาน (รง.4) อกีดว้ย ท าใหภ้าคเอกชน หนัมาตื่นตวัในการ

ตดิตัง้ Solar PV Rooftop เพื่อการประหยดัพลงังานกนัมากขึน้ 

 นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังสนับสนุนให้น ากึ่งหนึ่งของเงินลงทุนในการติดตัง้ Solar PV 

Rooftop เพื่อการประหยดัพลงังาน มาลดหกัจากภาษีจรงิทีจ่ะต้องเสยีไดส้งูสุดถงึรายละ 200 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี 

อกีดว้ย 

2. ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาแผน่เซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 แผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทติยม์แีนวโน้มราคาต่อวตัต์ลดลงตามความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ ปัจจยัหลกัทีท่ าให้

ราคาต่อวตัต์ต ่าลงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประสทิธภิาพ และปัจจยัดา้นราคา บรษิทัป้องกนัความเสีย่งโดยการจองซือ้วตัถุดบิและ

ก าหนดราคาขายล่วงหน้าให้สอดคลอ้งกนั ท าให้บรษิทัสามารถควบคุมทัง้รายได้และต้นทุน ประกอบกบัโรงงานผลติแผ่น

4. ปัจจยัความเสีย่ง  
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เซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยข์องบรษิทัใชเ้ครื่องจกัรทีม่คีุณภาพสงู ดว้ยเทคโนโลยล่ีาสดุสามารถผลติแผ่นเซลลแ์ละแผง

เซลลแ์สงอาทติยท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู คอืไดจ้ านวนวตัตท์ีม่ากขึน้ จงึท าใหร้าคาต่อวตัต์ลดลง อกีทัง้บรษิทัฯไดจ้ดัจา้ง  บรษิทั

ทีป่รกึษาชัน้น าจากต่างประเทศมาร่วมวจิยัพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหร้าคาต่อ

วตัตล์ดลง เป็นการลดความผนัผวนของราคาแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีอ่าจเกดิขึน้ในตลาดโลก 

3. ความเส่ียงจากการเข้ามาในอตุสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

ในปัจจุบนัรฐับาลมนีโยบายใหก้ารสนบัสนุนการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างเตม็ทีโ่ดยรบัซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติ

จากพลงังานแสงอาทติยใ์นราคาหน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี แก่หน่วยงานของรฐัและเอกชน ท าใหเ้ปิดโอกาส

ทางการตลาดแก่นักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่บรษิทัทีเ่ขา้มาใหม่อาจ

ชงิสว่นแบ่งทางการตลาด และอาจกระทบต่ออตัราการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัในอนาคต 

อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจลงทุนในโครงการโซลารฟ์ารม์ทีม่มีูลค่าสงูระยะเวลายาวจะตอ้งเป็นบรษิทัสญัชาตไิทย

เท่านัน้ และยงัต้องพึง่พงิคุณภาพของเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติยเ์พื่อใหไ้ดไ้ฟฟ้าในปรมิาณทีม่ากทีสุ่ด ผูท้ีจ่ะเขา้มาใน

อุตสาหกรรมนี้ต้องมกีารเตรยีมตวัเป็นระยะเวลานานเพื่อสรา้งมาตรฐานใหส้อดคลอ้ง กบัหน่วยงานของรฐั เช่นมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามขอ้ก าหนดส านักงานก ากบักจิการพลงังาน ฯลฯ ในขณะที่

บรษิัทฯ มคีวามพรอ้มทัง้ด้านเทคโนโลยแีละประสบการณ์ทัง้การผลติและก่อสรา้งมากว่า 30 ปี บรษิทัฯ เป็นผูน้ าในระบบ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย จงึมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นการผลติและการตลาดเหนือกว่าคู่แขง่รายอื่นๆ  

4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บรษิัทมกีารน าเขา้วตัถุดบิหลกัคอืแผ่นเวเฟอร์และวตัถุดบิบางชนิดที่ใช้ในการผลติแผ่นเซลล์และแผงเซลล์จาก

ต่างประเทศ การเสนอราคาและการช าระเงนิจะใช้เงนิเหรยีญสหรฐัและเงนิยูโรเป็นหลกั ในขณะที่ รายไดจ้ากโครงการใน

ประเทศจะไดร้บัในรปูของเงนิบาท ท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในกรณีทีค่่าเงนิสกุล

ดอลลารส์หรฐัหรอืยโูรแขง็ขึน้เมื่อเทยีบกบัค่าเงนิบาท 

ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิ บรษิทัมกีารจองสนิคา้และก าหนดราคาสนิคา้ล่วงหน้าส าหรบัโครงการทีป่ระมลูได้ จากนัน้จงึ

ท าการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพื่อสัง่ซื้อสินค้าจริงเป็นรายเดือน และท าสญัญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (Forward Contract) เตม็จ านวนส าหรบัแต่ละ L/C ในช่วงทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนหรอืมแีนวโน้มค่าเงนิ

บาทจะอ่อนค่าลง นอกจากนี้บรษิทัพยายามเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดจากการสง่ออก เพื่อใหไ้ดร้บัรายไดเ้ป็นสกุลดอลลาร์

สหรฐัมากขึน้ เพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
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ช่ือบริษทั             บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ ผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 

ส ารวจ ออกแบบ ก่อสรา้ง และตดิตัง้
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ผลิตภณัฑห์ลกั แผ่นเซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0107547000877 
ส านักงานใหญ่    เลขที ่1000/65, 66, 67  อาคาร พ.ีบ.ี 
ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอย สขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ 02-392-0224 
โทรสาร 02-381-2971, 02-381-0936 
โรงงาน : 
โรงงานผลติแผงเซลลแ์สงอาทติย ์เลขที ่88/8 
โรงงานผลติแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์เลขที ่88/9 หมู่ 10                                      
ถนนธนะรชัต ์ต าบลหนองน ้าแดง  
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา  30130 
โทรศพัท ์ 0-4493-8972-4 
โทรสาร   0-4493-8972-4 ต่อ 214 
เวบ๊ไซต ์www.solartron.co.th 
E-mail  support@solartron.co.th 

 
บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  : 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท ์02-229-2800, 02-654-5599 
โทรสาร  02-359-1259 
ผูส้อบบญัชี  : 
นางสาว ชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 
นางสาว วนัเพญ็ อุ่นเรอืน 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7750 
นางสาว พรทพิย ์อมรชยัเลศิพฒันา 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 9589 
บรษิทั ส านกังานปีตเิสว ีจ ากดั 
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-9413584-6 โทรสาร 02-9413658 
 
ท่ีปรกึษากฏหมาย  : 
นายสมเกยีรต ิ เรอืงสรุเกยีรต ิ
บรษิทั ส านกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิตแอนดแ์อสโซซเิอทสจ์ ากดั 
75/20 อาคารโอเชีย่น ทาวเวอร ์2 ชัน้ 17 ถนนสขุมุวทิ 21 
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-661-6896-9 
โทรสาร  02-661-6895 

ทุนจดทะเบียน  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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บรษิทัโซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 544,124,723 ลา้นบาทแบ่งเป็นหุ้นสามญั 544,124,723 

ลา้นหุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดงันี้  

 

6. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

Rank Name Number of Share % 

1 นายศรศีกัร เดชกจิวกิรม 58,750,000 10.80% 

2 นายศกึษติ เพชรอ าไพ 52,454,200      9.64% 

3 นายวศนิ เดชกจิวกิรม 32,000,000 5.88% 

4 นายอคัรเดช โรจน์เมธา 21,528,882 3.96% 

5 ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 12,975,602 2.38% 

6 นายชชูาต ิเพช็รอ าไพ 11,700,000 2.15% 

7 นายไพวงษ์ เตชะณรงค ์ 8,812,043 1.62% 

8 นายประกติ ประสทิธิศ์ุภผล 6,073,000 1.12% 

9 นางสาวกญักร ประสทิธิศ์ุภผล 5,040,000 0.93% 

10 นายสามารถ เจยีรนยัดลิก 5,007,900 0.92% 

 รวมหุ้น 10 อนัดบัแรก 214,341,627 39.39% 

 อื่นๆ 329,783,096 60.61% 

 รวมทัง้หมด 544,124,723 100% 
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7. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
 

บรษิัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ

หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจ าปี หากไม่มี

เหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมนีัยส าคญัทัง้นี้การ

จ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินสภาพคล่อง 

แผนการขยายงานเป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวข้างต้นต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ /หรอืความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 
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8. โครงสร้างการจดัการ  
 

โครงสรา้งองคก์ร   

 

 

 

          
       

          
       

                 
      

                            

           

            
          
      

                 
              

                 
           

               
             

         
      

       

         
       

      

          
         
          

           
             

          
        
          

บริษัท    าร์ รอน จ ากดั  มหาชน 
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8.1 โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งกรรมการม ี2 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 

คณะกรรมการบริษทั  

ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่านประกอบดว้ย 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายเชดิพงษ์ สริวิชิช ์ ประธานกรรมการบรษิทั 
2 นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการบรษิทั/เลขานุการบรษิทั 
3 นายอคัรเดช โรจน์เมธา กรรมการบรษิทั 

4 นายดุสติ เครอืงาม กรรมการบรษิทั 
5 นางรวฐิา พงศนุ์ชติ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6 นายสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

7 นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา และ นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง กรรมการสองคนน้ีลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับรษิัทตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้าน

กฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

2. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/

หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

3. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ะด ารงต าแหน่ง

กรรมการอสิระ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตบิรษิัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไป 
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4. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

5. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูโดยพจิารณาจากบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน รวมถงึพจิารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ

รบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  และมอบหมายอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ท าหน้าทีแ่ทนบรษิทั 

เกีย่วกบัการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทั 

6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของกจิการ 

7. พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได้ 

8. พจิารณาแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

แทนคณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควรไดแ้ละสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆได้ 

9. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั และนโยบายหลกัในการลงทุนในบรษิทัย่อย  

10. พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้ 

11. พิจารณาอนุมตัิเรื่องที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายเกี่ยวกบัการดูแลกิจการ การเขา้ท ารายการระหว่างกนัของ

บริษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินของบริษัทประกาศข้อบั งคับและ/หรือ 

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พจิารณาอนุมตัเิรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

13. พจิารณาอนุมตั ิใหค้วามเหน็ชอบ เรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร ์การท าธุรกจิ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษิทั 

(2) ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบรษิทั เทยีบกบัแผนและงบประมาณ และพจิารณาแนวโน้ม

ของปีต่อไป 

(3) การลงทุนในโครงการทีไ่ม่มใีนงบประมาณประจ าปีหรอื ตามอ านาจการอนุมตัิ 

(4) การใชเ้งนิลงทุนเกนิงบลงทุนโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัไิวร้วมรอ้ยละ 20 และเกนิงบลงทุนอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่งบลงทุน

โครงการรวมเกนิรอ้ยละ 20 

(5) การซือ้และจ าหน่ายสนิทรพัย ์การซือ้กจิการและเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนทีไ่ม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีม่มีลูค่าเกนิจ านวนทีม่อบอ านาจใหฝ่้ายบรหิารตามอ านาจการอนุมตัิ 

(6) การท าธุรกรรมหรอืการกระท าใดๆ อนัมผีลกระทบทีส่ าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ภาระหนี้สนิ ยุทธศาสตรก์าร

ท าธุรกจิ และชื่อเสยีงของบรษิทั 

(7) การท าสญัญาใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วกบัการท าธุรกจิปกต ิและสญัญาทีเ่กีย่วกบัการท าธุรกจิปกตทิีม่คีวามส าคญั 

(8) ธุรกรรมใดๆ ทีม่ผีลโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัโดยมอีตัราหนี้สนิต่อทุนเกนิ  2:1 

(9) การเปลีย่นนโยบายและวธิกีารปฏบิตัทิีม่นีัยส าคญัเกีย่วกบัการบญัช ีการบรหิารความเสีย่ง และการควบคุม

ภายใน 

(10) การก าหนดและการเปลีย่นแปลงอ านาจอนุมตัทิีม่อบใหผู้บ้รหิารระดบัสงู 
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(11) การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบรษิทั 

(12) การมอบอ านาจหน้าที่ให้ฝ่ายบรหิาร หรอืกรรมการคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบ

อ านาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ข ัดกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัย ์

(13) การแต่งตัง้ และก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

(14) การจดัใหม้แีละก ากบัดแูลใหม้บีรกิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ 

(15) การด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตปิระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 

1. ท าหน้าทีป่ระธานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบทีก่ าหนดไว้ 

3. เสรมิสรา้งมาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการ 

4. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

5. ดแูลใหก้ารตดิต่อสือ่สารระหว่างกรรมการและผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายอคัรเดช โรจน์เมธา ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง กรรมการบรหิารและเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญัของบรษิทัก าหนดภารกจิวตัถุประสงคแ์นวทางนโยบายของบรษิทัรวมถงึการ

ก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวมและรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. มอี านาจจา้งแต่งตัง้โยกยา้ยบุคคลตามจ านวนทีจ่ าเป็นและเหน็สมควรใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของ

บรษิทัเพื่อปฏบิตัหิน้าทีทุ่กต าแหน่งรวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนที่

เหมาะสมและมอี านาจในการปลดออกใหอ้อกไล่ออกพนกังานตามความเหมาะสม 

3. มอี านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้เช่นวงเงนิเครดติระยะเวลาการช าระเงนิการท าสญัญาซือ้ขายการ

เปลีย่นแปลงเงื่อนไขการคา้เป็นตน้ 
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4. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อบรษิทั 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

6. ด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 

 

ทัง้นี้อ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัดงันัน้การอนุมตัริายการของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารดงักล่าวจะไม่

รวมถงึการอนุมตัริายการทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 

ตารางท่ี 1 สรปุวงเงินอนุมติัของรายการท่ีส าคญั 

 รายการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

1. การอนุมตัวิงเงนิงบประมาณ

ประจ าปี 

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 

หมายเหตุ: 

1. อ านาจในการอนุมตัดิงักล่าวอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  
 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางรวฐิา พงศนุ์ชติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
2. นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 
3. นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยเพยีงพอ 

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

ความเหมาะสมและมปีระสทิธผิล ร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในและพจิารณาความเป็นอสิระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และพจิารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงาน และ

ประสบการณ์ของบุคคลากร รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บรษิทั 

6. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท าและ

การเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิของบรษิัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ รวมทัง้ความเหน็เกีย่วกบั

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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6.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฎบิตัหืน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

6.8 รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

8. สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มของ

บรษิทั 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 (หนึ่ง)ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดือน

ประจ า หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บรหิารของผู้มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย (ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา 

คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื

บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

5. ไม่ได้รบัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

6. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และ

ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  ผูบ้รหิาร  หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบ

บญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดั

อยู่ 
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7. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการ

เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติ

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อื

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บรกิารทาง

วชิาชพีนัน้ 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน และมกีารเสนอขออนุมตัจิากผู้
ถอืหุน้ทุกปี โดย 

พจิารณาตามหลกัเกณฑข์องความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจงู
ใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการ พรอ้มกนัน้ียงัพจิารณาถงึหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ ส าหรบักรรมการ
ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการนี้ แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 

1) ค่าตอบแทนประจ า ซึง่จะจ่ายใหก้บักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนไม่ว่าจะมกีารประชุมหรอืไม่กต็าม 

2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะ

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ 

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าบ าเหน็จ โบนสั 

 

2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด โดยจะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บรษิทัและผลปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน ทัง้นี้ระดบัของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอยู่ในระดบัทีจ่งูใจและรกัษาผูบ้รหิารทีม่ี
คุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่ 29 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุมมีตใิหก้ าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัเป็น ดงันี้ 
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 ค่าตอบแทนรายเดือน / เดือน ค่าเบี้ยประชมุ / ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั 12,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน -ไม่ม-ี 20,000 

หมายเหตุ โดย ประธานกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนสงูกว่ากรรมการอตัรารอ้ยละ 20และค่าตอบแทนอื่นๆ วงเงนิรวม

ไมเ่กนิ 4,000,000 บาท 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทีเ่ป็นตวัเงิน 

 

จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุของคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 และ 2558 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ 7/7 5/5 - - 1/1 1/1 
นางปัทมา       วงษ์ถว้ยทอง 7/7 5/5 - - 1/1 1/1 
นายอคัรเดช โรจน์เมธา 7/7 5/5 - - 1/1 1/1 

นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ 7/7 4/5 4/4 2/4 1/1 - 

นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ 6/7 4/5 3/4 3/4 1/1 1/1 

นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ 5/7 2/5 3/4 2/4 1/1 1/1 
ศ.ดร.ดุสติ เครอืงาม(1)

 5/7 - - - - - 
ดร. ภาวนั       สยามชยั(2) 2/7 5/5 - - - 1/1 
นายพงศศ์กัดิ ์  ธรรมธชัอาร(ี3) 2/7 3/5 - - 1/1 1/1 
ดร.ยรรยง   ธรรมธชัอาร(ี4) 1/7 - - - - - 

 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

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

จ านวนกรรมการบรษิทั (ท่าน) 8 8 7 

รปูแบบค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
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หมายเหตุ 
(1) ศ.ดร.ดุสติ  เครอืงาม เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2559  
(2) ดร.ภาวนั   สยามชยั   ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2559 
(3) นายพงศศ์กัดิ ์ธรรมธชัอาร ี  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2559 
(4) ดร.ยรรยง ธรรมธชัอาร ี      ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่ 16 พฤษภาคม 2559 

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัมนีโยบายดา้นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรบุคคลขององคก์รในทุกระดบัจดัฝึกอบรมพฒันาทัง้ภายใน

และภายนอกบรษิัทซึ่งบรษิทัส่งกรรมการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆกบัหลายสถาบนัอาทเิช่นหลกัสตูรของ

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  สภาวชิาชพีบญัช ีส านกังาน ก.ล,ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

สถาบนัวชิาชพีต่างๆ 

พรอ้มกนันี้กรณีทีบ่รษิทัมกีรรมการเขา้ใหม่บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายทีจ่ะต้องมกีารอบรมและปฐมนิเทศส าหรบั

กรรมการใหม่เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่จ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการท าหน้าที่กรรมการของบริษัท

นอกจากนี้กรณีทีบ่รษิทัมกีารขยายการด าเนินธุรกจิและโครงการลงทุนต่างๆ บรษิทัจะเชญิกรรมการเขา้มามสีว่นร่วมในการ

เยีย่มชมและตรวจสอบความคบืหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหเ้กดิแก่ผูถ้อืหุน้ 

แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการก าหนดแผนสบืทอดงานกรณีทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอื

ผู้บริหารระดบัสูงไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งเพื่อเป็นการเตรยีมพร้อมให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษัทมีการเตรยีม

ทรพัยากรบุคคลใหส้ามารถรบัผดิชอบทดแทนกนัไดโ้ดยมกีารโยกยา้ยหน้าที่ความรบัผดิชอบงานตามความเหมาะสมเพื่อ

สรา้งโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัสงูในแต่ละสายงานไดม้โีอกาสเรยีนรูง้านทีห่ลากหลายสามารถทดแทนกนัไดต้ลอดเวลาพรอ้ม

กนันี้คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนด าเนินการศกึษาหาขอ้มูลและที่

ปรกึษาในการด าเนินโครงการแผนการสบืทอดงานใหด้ยีิง่ๆขึน้ต่อไป 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบรษิัทซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นรวมถงึการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยมวีธิกีารดูแลผูบ้รหิารในการน า

ขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพื่อสว่นตนหรอืผูอ้ื่นดงันี้ 

1. ด าเนินการแจง้ใหผู้้บรหิารฝ่ายต่างๆเขา้ใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบรษิัทของตนเองคู่

สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบท

ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 
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2. ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัยก์รรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสูงจะต้องแจง้ ต่อคณะกรรมการ

ทราบในวาระเรื่องรายงานการถอืหลกัทรพัย ์

3. ขอ้มูลภายในหรอืเอกสารที่มสีาระส าคญัของบรษิทัทัง้ในรูปเอกสารและ  Soft File จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นที่รดักุมและ

จ ากดัให้รบัรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดบัสูงตามความจ าเป็นเท่านัน้โดยเฉพาะขอ้มูลภายในที่เป็นความลบัในกรณีที่

จ าเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงานบรษิทัจะใหพ้นักงานทราบถึงขอ้จ ากดัในการน าขอ้มูลไปใชอ้ย่างถูกต้องในกรณีที่

พนกังานน าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะถอืว่าเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

4. การตดิตามผลการปฏบิตังิานจะด าเนินการสุ่มตรวจกรณีทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผ่ดิปกตริวมถงึการตรวจสอบ

ผ่านระบบสารสนเทศของบรษิทัและขา่วสารจากภายนอก 
 

บุคลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรของบรษิทัมดีงันี้ 

ค่าตอบแทน 2558 2559 
จ านวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 465 517 
เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 98,550,016 122,297,369 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นียัส าคญัอนัมผีลกระทบทางดา้นลบต่อบรษิทั 
 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบับุคคลากรมาโดยตลอดและมกีารก าหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพฒันา

ทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศกัยภาพและประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานเพื่อความ

เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานในสายงานของตน โดยก าหนดเป้าหมายใหบุ้คลากรทุกคนเขา้รบัการอบรมทีส่อดคลอ้งกบั

ทศิทางและกลยุทธข์องบรษิทั มกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนกังานในเรื่องต่างๆที่

เกีย่วกบัการท างาน รวมทัง้เรื่องจรยิธรรมและใหพ้นกังานเขา้ร่วมอบรมและสมัมนา เพื่อเพิม่พูนความรูภ้ายนอกบรษิทัดว้ย 

นอกจากนี้บรษิทัมกีารวางแผนการอบรมและสนบัสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้สนบัสนุนใหม้กีารสือ่สาร

เพื่อถ่ายทอดและบรหิารความรู ้(Knowledge Management) ร่วมกนัระหว่างพนกังานในองคก์รนอกจากนี้บรษิทัมุ่งเน้นการ

พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน และบุคลากรมกีารพฒันาพนกังานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยัอาชี

วอนามยัและสิ่งแวดล้อมในที่ท างาน โดยมกีารจดัอบรมเกี่ยวกบัเรื่องความปลอดภัยและการปฎิบตัิตนในโรงงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
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เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางปัทมา  วงษ์ถว้ยทอง ท าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั โดยใหม้อี านาจหน้าทีต่ามที่

ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบยัที4่) พ.ศ.2551 โดยมี

คุณสมบตั ิขอบเขตและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

คณุสมบติั 

อา้งองิจากกฎหมายมไิดก้ าหนดคุณสมบตัขิองเลขานุการบรษิทัไว ้จงึถอืเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการทีต่อ้งดแูล

รบัผดิชอบใหบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมเขา้มาปฏบิตัหิน้าที ่โดยเลขานุการบรษิทัซึง่เป็นลกูจา้งของบรษิทัมิ

สามารถรบัหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัในบรษิทัอื่นๆ แต่อาจรบัหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัในบรษิทัย่อยได้ 

 

ขอบเขตและหน้าท่ี 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้เีลขานุการบรษิทัท าหน้าทีป่ระสานงานระหว่างกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร ท าหน้าทีด่แูลและ

ประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆทีเ่กีย่วขอ้ง สนบัสนุนใหด้ าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีพรอ้ม

ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) โดยเลขานุการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายและบรษิทัก าหนด ดงันี้ 

1. ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม

อย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส าคญัแก่กรรมการ 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการ และฝ่ายบรหิาร ดแูลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้

ด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

3. จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ และประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึ

ปฏบิตัต่ิางๆ  

4. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม

มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิทั 

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุ้น 
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7. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

9. จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหก้บักรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

10. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของบรษิทั 

11. เรื่องอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรมการบรษิทั 

นายเชดิพงษ์  สริวิชิช ์

ประธานกรรมการบรษิทั 
 

ประวติัการศึกษา 

 

   ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัจอรจ์ทาวน์ สหรฐัอเมรกิา 
   ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  
ประวติัการท างาน  
   ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

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

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

นกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นที ่5 
 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน (นบส.1) รุ่นที ่13/2536 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่5 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่8/2547 
 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่10/2547 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่104/2551 
สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0- 
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คณะกรรมการบรษิทั 

นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

รองประธานกรรมการบรษิทั และเลขานุการบรษิทั 
 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ, นโยบาย และ การวางแผน) มหาวทิยาลยัมสิซรู ี

สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการท างาน  

   2551 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, รองประธานกรรมการ และเลขานุการ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั 

(มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1-5 จ ากดั 

   2557 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมตรวจสอบ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

   2548 – 2551 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่7/2559 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่54/2549 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่54/2549  

 ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาท การสอบทานขอ้มลูการเงนิและขอ้มลูที ่   มใิช่
การเงนิ, ส านกังานคณะกรรมการ 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 0.10 % 
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คณะกรรมการบรษิทั 

นายอคัรเดช  โรจน์เมธา 

กรรมการบรษิทั 

 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัทารเ์ลอตนั, เทก็ซสั สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการท างาน  

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1-5 จ ากดั 

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

   2550 – 2551 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

  

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

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น 3.96% 
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คณะกรรมการบรษิทั 

ศ.ดร.ดุสติ เครอืงาม 

กรรมการบรษิทั 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาเอก วศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน  มหาวทิยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

   ปรญิญาโท วศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน   มหาวทิยาลยัโอซากา้  ประเทศญ่ีปุ่น 

   ปรญิญาตร ี วศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยันาโกยา่  ประเทศญ่ีปุ่น 

  

ประวติัการท างาน  

   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลาร ์รฟีอรม์ จ ากดั 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลาร ์รฟีอรม์ 2 จ ากดั 

   2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการ บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จ ากดั 

   2551 -  2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอกรฐั โซลาร ์จ ากดั 

   2548 – 2551  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2531 - 2548 ศาตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่ 42/2548 

สดัส่วนการถือครองหุ้น -0- 
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คณะกรรมการบรษิทั   

นางรวฐิา พงศนุ์ชติ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน  

 อนุกรรมาธกิารศกึษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 

 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 

รองอธบิดกีรมสรรพากร 

ผูอ้ านวยการส านกัอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร 

นิตกิร 9 ชช. (ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นป้องกนัและปราบปราม 
ผูท้ าลายระบบภาษ)ี ส านกัตรวจสอบภาษกีรมสรรพากร 

รองโฆษกกระทรวงการคลงั 

เลขานุการกรม กรมสรรพากร 

โฆษกกรมสรรพากร 

กรรมการช าระบญัช ีบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บรษิทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 

ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 

กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกจิ คนต่างดา้วกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จ ากดั 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบ บรษิทั

อุตสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่งบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม 

กรรมการ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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การด ารงต าแหน่ง

กรรมการอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกฎหมายบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจด

ทะเบียน 

 

ทีป่รกึษาสมาคมสถาบนัทีป่รกึษาการจดัการแหง่ประเทศไทย 

 ทีป่รกึษาสถาบนัวทิยาการเศรษฐกจิและการคลงั 

 อุปนายกสมาคมขา้ราชการสรรพากร 

 กรรมการการมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั (สวค.) 

 กรรมการสมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 

 กรรมการรุ่นที ่1 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้ และการพาณิชย ์(TEPCOT) 

 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบรษิทัไทย (DCP59) 

 ประธานบรษิทั ภูตรา คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 ประธานบรษิทั จนัค า เรสซเิดน้ท ์จ ากดั 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวสอบ บรษิท น ่าเฮงคอนกรตี (1992) จ ากดั 

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 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

    2559 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานขายและการตลาด บรษิทั เสถยีรสเตนเลสสตลี จ ากดั (มหาชน) 

     2549 – 2558 กรรมการ และกรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั อนิทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

     2549 – 2556 กรรมการ บรษิทั กลางดงไลม แอนด ์เอก็ซเ์พริท์เอน็ไวรอนเมนท ์จ ากดั 

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 รุน่ที ่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  

 

นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ 

กรรมการบรษิทั 

 

ประวติัการศึกษา    

 

บรหิารธุรกจิบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) 

  

ประวติัการท างาน  

   2557-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2556-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิและกลยุทธอ์งคก์ร  

บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 

   2556 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกจิและกลยทุธอ์งคก์ร บรษิทัหลกัทรพัย ์

แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 

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

   2550 - 2552 นกัวเิคราะห ์ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น -0- 
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9. การก ากับดูแลกจิการ   
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการบรหิารจดัการธุรกจิดว้ยหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่มเีน้ือหาครอบคลุมหลกัการ

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบยีบปฏบิตัขิองส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ในหมวดต่าง ๆ ดงันี้ 

➢ สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

➢ บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

➢ การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

➢ ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการที่มต่ีอบรษิัท ผู้ถอืหุ้นผูม้สี่วนได้เสยี บรษิัทปฏบิตัิตามขอ้พงึปฏบิตัิส าหรบับรษิัทจดทะเบยีนที่เป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยส าหรบัสทิธขิองผูถ้ือหุ้นและการปฏบิตัต่ิอผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัโดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

1. บรษิัทให้ความส าคญัในการเคารพสทิธขิองผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสทิธขิ ัน้พื้นฐานตาม

กฎหมายสทิธใินความเป็นเจา้ของผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการและสทิธอิื่นทีค่วรมนีอกจากนี้บรษิทัดูแลผูถ้อืหุน้มากกว่า

สทิธติามกฎหมาย เช่น การใหข้อ้มลู ขา่วสาร ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัการจดัสง่ขา่วสารทีส่ าคญัทางจดหมายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความจ านงในการเขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั 

2. บรษิทัมกีารใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องที่

ต้องตัดสนิใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประก อบให้ผู้ถือหุ้นได้

พจิารณาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั อกีทัง้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 บรษิทัมกีารเผยแพร่หนังสอื

เชญิประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อเปิดโอกาสให้   ผูถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร 
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3. ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆ ของบรษิทัไดท้ี ่www.solartron.co.th ซึง่จะมขีอ้มูลทางการเงนิ 

ขอ้มูลของบรษิทัต่างๆรวมถงึขอ้มูลของการประชุมซึง่จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีส่นใจศกึษาสารสนเทศของ

บรษิทัได ้อกีทัง้ยงัสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านทาง Email: support@solartron.co.th  

4. บริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสยีงอย่างเต็มที ่

อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เป็น 2 ครัง้โดยก าหนดการปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการ

เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปีก่อนทีจ่ะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกั

การโอนหุน้เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผลอกีครัง้ เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเลอืกทีจ่ะถอืหุน้เพื่อรบัเงนิปันผล

หรอืไม่ การก าหนดสถานทีใ่นการจดัการประชุมใหส้ะดวกต่อผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัเลอืกจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทีโ่รงแรม

ซึง่อยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบัส านักงานใหญ่ของบรษิทั การประกาศผ่านทางหนังสอืพมิพเ์พื่อแจง้

เรื่องการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบการใหผู้ถ้ือหุน้สามารถลงทะเบยีนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชัว่โมง 

และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของ

บรษิทัเขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทนได ้

5. บรษิัทจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 มกีารเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่มกีารลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใน

การรบัรูส้ารสนเทศของบรษิทั เช่น ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั ไม่จ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของ

ผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้ 

6. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า พรอ้มกบัก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร กล่าวคอื เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้ ณ วนัทีเ่สนอวาระการประชุม นบัรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่ารอ้ยละห้า ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท มรีายละเอยีดของขอ้มูลประกอบการพจิารณา มี

เกณฑก์ารพจิารณาบรรจุวาระ/ไม่บรรจุวาระทีช่ดัเจน มชี่องทางรบัเรื่องและช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัเรื่อง ซึง่ภายหลงัทีร่บัเรื่อง ที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาและแจง้ผลการพิจารณาพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท

โดยรายละเอยีดดงักล่าว สามารถดผู่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิม่เตมิ  

7. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี้ บริษัทได้ก าหนด

หลกัเกณฑ์ เช่น ช่องทางรบัเรื่องผ่านไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาที่สายงานเลขานุการบรษิัท ช่วงเวลาที่เปิดแบบฟอรม์ขอ้มูล

บุคคลผูไ้ด้รบัการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ การแสดงความยนิยอมของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ โดยรายละเอยีด

ดงักล่าว สามารถดูผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึ่งภายหลงัทีร่บัเรื่อง ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณากลัน่กรอง

ตามกระบวนการต่อไป อย่างไรกต็ามทีผ่่านมาไม่มกีารเสนอชื่อแต่อย่างใด 
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8. บริษัทจดัให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะ

เหมอืนกบัขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัสง่ให้ผูถ้อืหุน้ในรปูแบบเอกสาร สว่นหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบมกีารจดัส่งใหผู้ถ้อื

หุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั 

9. ในหนงัสอืเชญิประชุม บรษิทัแจง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ รวมถงึการ

เสนอรายชื่อกรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ นอกจากนี้ ยงัจดัเตรยีมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมาตรฐาน

สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้

10. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีวาระการแต่งตัง้กรรมการ วาระการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชวีาระการจ่ายเงนิปันผล 

11. ในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ส าหรบัการประชุมและ

วธิกีารออกเสยีงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามได้ ส่วนในวาระแต่งตัง้

กรรมการ คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกกรรมการเป็นรายคน มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้กรอกในกรณี

ทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัวาระ และมกีารถ่ายวดีทิศัน์ บนัทกึภาพและเสยีงการประชุม 

12. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 มกีารแสดงรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้/ไม่เขา้ร่วมประชุม ซึง่

มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ มคี าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั มคี าถามและค าตอบหรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป วธิลีงคะแนนและวธิี

นบัคะแนน และในกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ย จะมมีตทิีป่ระชุมทีเ่ป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ซึ่งทางบรษิทัได้

เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเวบ็ไซต ์ภายใน 14 วนั 

13. บรษิทัมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ  

14. บรษิทัก าหนดเกณฑข์อ้บงัคบัของบรษิทัวา่กรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้ง

หุน้ส่วนสามญัหรอืหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชน

จ ากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ไดเ้วน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้และกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดย

อ้อมในสญัญาใดๆ ที่บรษิัทท าขึ้นในระหว่างรอบปีบญัชี หรอืถือหุ้นหรอืหุ้นกู้เพิ่มขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชใีน

บรษิัทหรอืบรษิัทในเครอืโดยบรษิัทส่งเสรมิให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสยีของกรรมการผู้บรหิาร และผู้เกี่ยวข้องต่อ

คณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้ กรรมการหรอืผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีหรอืมสี่วน

เกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว 
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2.  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

นอกจากการค านึงถงึการรกัษาผลประโยชน์และสทิธขิองผูถ้อืหุน้แลว้ยงัมกีลุ่มต่างๆ ทีม่สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั ที่

ช่วยสรา้งความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ เช่น กลุ่มลูกคา้ พนกังานของบรษิทั คู่คา้เจา้หนี้ และชุมชนที่

บรษิทัตัง้อยู่ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัด าเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสรา้งจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิมาโดยตลอด เช่น 

สิทธิของผูถื้อหุ้น: ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั”  

สิทธิของพนักงาน: นอกจากสทิธติามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญตัแิรงงานและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้บรษิทั

ไดใ้หค้วามส าคญัต่อพนกังานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ ไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาตศิาสนา ไม่ว่าเพศหญงิหรอืชาย โดยพนกังาน

ทุกคนต่างมสีทิธเิท่าเทยีมกนัและไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค และมสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามต าแหน่งหน้าทีท่ีพ่งึไดโ้ดย

ไม่เลอืกปฏบิตั ินอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิการเสรมิสรา้งความรูผ้่านการอบรมภายใน และภายนอกบรษิทั อกีทัง้

บรษิทัยงัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เพื่อสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานภายในบรษิทั มกีารประกาศ นโยบายมรท.

8001มาตรฐานแรงงานไทย ดา้นสทิธมินุษยชน และความรบัผิดชอบต่อสงัคม พรอ้มกบัไดใ้บรบัรอง มรท.8001ระดบัสมบรูณ์

ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

สิทธิของลูกค้า: นอกจากสทิธขิองลกูคา้ตามสญัญาทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงกนัแลว้ บรษิทัยงัค านึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้ดว้ย 

โดยบรษิทัสรา้งระบบตดิตามและประเมนิผลความพงึพอใจของลูกคา้เป็นระยะผ่านระบบบรหิารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 

2008 : NAC,  ISO 9001 : 2008 UKAS, OHSAS 18001 : 2007, TIS 18001: 1999 , ISO 14001:2015:NAC, ISO 

14001:2015: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 Certification Scheme new BREG mark and มอก.1843-2553, มอก.2580-2555  โดยมุ่งหมายที่จะเสรมิสร้าง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในระยะยาว 

สิทธิของคู่ค้า: ความสมัพนัธข์องคู่คา้บรษิทั สว่นใหญ่จะอยู่ในรปูของการเขา้ไปร่วมลงทุนในกจิการร่วมกนับรษิทัค านึงถงึ

สทิธติามกฎหมายและสทิธติามสญัญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยดึหลกัสจุรติ ความเท่าเทยีมกนั  

สิทธิของเจ้าหน้ี: มีการปฏบิตัิต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงทางการค้า สรา้งความไวว้างใจให้กบัเจ้าหนี้ผ่านการ

บรหิารงานอย่างมจีรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มลู เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของบรษิทั 

สิทธิของชุมชนและส่ิงแวดล้อม: บรษิัทรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการปฎิบตัิตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและกจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น กฎหมายสิง่แวดลอ้มใหค้วามร่วมมอืต่อภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ช่วยพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ และสนบัสนุนกจิกรรมทางสงัคมเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและพฒันาชุมชนใหย้ัง่ยนื  
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นอกจากที่บริษัทให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ บริษัทยังตระหนักถึง

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถพฒันา หรอืปรบัปรุง การด าเนินงาน โดยบรษิทัจดัช่องทางใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี

สามารถตดิต่อกบับรษิทัได ้โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบรษิัททาง Email : support@solartron.co.th หรอืทางโทรสาร

ไปยงัฝ่ายตรวจสอบภายในทีห่มายเลข 02-381-2971 ซึง่ในปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัไม่ไดร้บัแจง้เบาะแสการกระท าความผดิแต่

อย่างใด 

 

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิัทได้ค านึงถึงการให้ขอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ เท่าเทยีมกนั โดยบรษิัทได้

ด าเนินการ 

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

หลกัทรพัย์ฯ และผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท www.solartron.co.th นอกจากนี้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั ยงัมกีารน าเสนอ

ขา่วต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ 

2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ในส่วนของหน้าที่ของคณะกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้รหิาร นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม จรรยาบรรณธุรกจิ และประวตักิารอบรม

กรรมการ เป็นตน้ 

3. จดัใหม้รีายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี ซึง่มเีน้ือหารบัรองการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ีและมี

การรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มลู ถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัชโีดยรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธาน

กรรมการและกรรมการบรหิาร 

4. ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิัทประกอบด้วยขอ้มูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ 

วสิยัทศัน์/ภารกจิ ธุรกจิและผลติภณัฑ์ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและผลการปฏบิตัิตามนโยบายที่ก าหนด ขอ้มูลนัก

ลงทุน รายงานประจ าปี งบการเงนิ และขา่วสารทีบ่รษิทัเผยแพร่ โดยมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5. บริษัทให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ได้รบัทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 

โปร่งใสและทัว่ถึง บริษัทจึงจัดทีมงานเพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุนโดยสามารถติดต่อได้ที่ Email: 

support@solartron.co.th  
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4.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน โดยเป็นกรรมการอสิระจ านวน 

3 คน ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการบรหิารทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มคีวามหลากหลายในความรูค้วามสามารถ 

เช่น ความรูค้วามเชีย่วชาญ ดา้นบญัช ีการเงนิ กฎหมายการปกครอง เทคโนโลยกีารผลติ การตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป็นตน้  

 

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ / - - 
นางปัทมา       วงษ์ถว้ยทอง / - / 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา / - / 

นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ / / - 
นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ / / / 

นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ / / - 
ศ.ดร.ดุสติ เครอืงาม(1)

 / - - 

ดร. ภาวนั       สยามชยั(2) / - - 

นายพงศศ์กัดิ ์  ธรรมธชัอาร(ี3) / - - 

ดร.ยรรยง  ธรรมธชัอาร(ี4) / - - 
 

หมายเหตุ 
(1) ศ.ดร.ดุสติ  เครอืงาม เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2559  
(2) ดร.ภาวนั   สยามชยั   ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2559 
(3) นายพงศศ์กัดิ ์ธรรมธชัอาร ี  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2559 
(4) ดร.ยรรยง  ธรรมธชัอาร ี    ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่ 16  พฤษภาคม 2559 
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2. ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจาก

ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัหนึ่งในสาม ดงันัน้วาระการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณ 2 ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระ หากยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่

ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน 

3. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน โดยมกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ อกีทัง้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่

กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ 

นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารท าหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็น

ประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมวีาระ 2 ปีในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระหาก 

ยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุด

ใหม่เขา้มาแทน และในกรณีทีก่รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบรษิทั และไม่ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิัทอกีจะท าให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทัง้นี้หากมกีรรมการเพิ่มใหม่

ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ใหก้รรมการนัน้มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดมิ 

4. ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ทีว่่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่น

สามญัหรอืหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นที่

ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

5. บรษิัทได้ก าหนด วิสยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบรษิัท ตลอดจน

ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้จดัให้มรีะบบการควบคุม

ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยบรษิทัไดม้กีารก าหนดแผนกล

ยุทธร์ะยะสัน้และระยะยาวในการพฒันาโครงการและมกีารลงทุนอย่างต่อเนื่องพรอ้มกบัการส่งเสรมิและพฒันาสงั คมโดย

เป็นผูป้ระกอบการทีม่จีรรยาบรรณตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว ้

6. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทที่ว่า “บริษัทให้

ความส าคญัต่อธรรมมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้ถือหุ้น พนักงานและลูกค้า รวมทัง้ความเป็นประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิต่อบรษิทัในระยะยาว โดยเน้นถงึระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการก ากบัดแูลฝ่ายบรหิารให้

ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสทิธิภาพภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกิจ ” และมีการสื่อสาร

สง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้ใจและปฏบิตัติาม โดยในแต่ละปีมกีารประเมนิผลการปฏบิตัแิละทบทวนนโยบาย 

7. คณะกรรมการบรษิัทได้ใหค้วามเหน็ชอบในคู่มอืจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัทิี่เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่

กรรมการและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตั ิซึ่งครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ที่ส าคญั เช่น ความซื่อสตัย ์คุณธรรม ความ
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ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายต่างๆ รวมทัง้ยงัไดม้บีทก าหนดโทษทางวนิยัอกีดว้ย โดยในแต่ละปี

ส านกัเลขานุการบรษิทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสายงานทรพัยากรบุคคล จะมแีนวทางในการประเมนิ เพื่อน ามาปรบัปรุง

แกไ้ขในองคก์ร 

8. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหวัขอ้ทีเ่ป็นรายการระหว่างกนั ตาม

ขอ้ก าหนด และวธิกีารของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั นอกจากนี้ยงัก าหนดไม่ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีในรายการ

ทีจ่ะท าไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ และมกีารเปิดเผยขอ้มลูถูกตอ้งและครบถว้นในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

9. การบรหิารงานและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้การด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

พรอ้มทัง้มขีอ้มลูทีส่มบรูณ์และเชื่อถอืได ้มกีารปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างถูกตอ้ง รวมทัง้การใชท้รพัยากรของ

บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัย์สนิของบริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่วเิคราะห์ตรวจสอบ ประเมินผลให้ค าปรกึษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการด าเนิน

กจิการต่างๆ ของบรษิทั และมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม หน่วยงานดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่ขึน้

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบปีละ 2 ครัง้ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบมกีารใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

10 การบรหิารความเสีย่ง อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการจดัใหม้รีะบบการบรหิาร

ความเสีย่งครอบคลุมทัง้องคก์ร  

11. การประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการและมีการแจ้งให้กรรมการทราบ

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

หนึ่งครัง้ ภายใน 1 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี อย่างไรกต็าม เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัต่อการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิทั ในแต่ละเดอืน บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ท าหน้าทีต่ดัสนิใจตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยทุกครัง้ทีม่กีารประชุมกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิารไดน้ า เสนอสิง่ทีผ่่าน

การพจิารณา กลบัมาแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ เพื่อการก ากบั ดแูล อย่างมปีระสทิธภิาพ 

12. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิัท ร่วมกัน

พจิารณาเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเรื่องทีส่ าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ และกรรมการแต่ละ

คนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุมดว้ย 

 13.ส านักเลขานุการบริษัท มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า                 

อย่างน้อย 7 วนั ซึ่งเอกสารดงักล่าวไดใ้หข้อ้มูลและรายละเอยีดอย่างพอเพยีงเพื่อประกอบการพจิารณาอย่างไรกต็าม ใน
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เรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเปิดเผยล่วงหน้าแลว้จะส่งผลกระทบต่อบรษิทั คณะกรรมการบรษิัท

สามารถน าเรื่องมาอภปิรายในทีป่ระชุมได ้

14.ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่

กรรมการจะอภปิรายปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสรมิให้มกีารใชดุ้ลยพนิิจ

ตดัสนิใจ กรรมการใหค้วามสนใจกบัทุกวาระที่น าเขา้สู่ที่ประชุม รวมถงึเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ นอกจากนี้ การประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อน าเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจง

รายละเอยีด เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ซึง่เป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้ยงัเป็นการ

เข้าถึงขอ้มูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บรหิารระดบัสูง อีกทัง้ในบางประเดน็ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

กรรมการบรษิทัสามารถตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านเลขานุการบรษิทั 

15.รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั จะประกอบดว้ยสาระส าคญั เช่น วนัเวลาเริม่ เวลาสิน้สดุประชุม 

รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องทีเ่สนอ สรุปประเดน็การอภปิรายและขอ้สงัเกต มติ

คณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการที่ไม่เหน็ด้วย ชื่อผู้จดรายงาน และชื่อผู้รบัรองรายงาน บรษิัทได้มกีารจดัเก็บ

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรปูเล่มสามารถสบืคน้ง่าย แต่แกไ้ขไม่ได ้มกีารบนัทกึและเปิดเผยจ านวน

ครัง้การเข้าประชุมคณะกรรมการ เนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส แต่การประชุม

คณะกรรมการบรหิารซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทจะจดัขึ้นทุกเดือน จึงมีการรายงานการประ ชุมของ

คณะกรรมการบรหิารน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย 

ในปี 2559 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลปฏิบตัิงานของตนเอง โดยใช้หลกัเกณฑ์ประเมินจากตลาด

หลกัทรพัยฯ์  

5. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั เพื่อสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั แทนกรรมการทีค่รบวาระ

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทุกปี และยงัมสีว่นร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูดว้ย 

 ในปี 2559 คณะกรรมการไดป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสรุปดงันี้ 

1. การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิความสมบูรณ์

ของโครงสรา้ง การปฏบิตัหิน้าที ่และการพฒันาตนเองเพื่อเทยีบกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2. การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อ

บุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2559 ไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อ

บุคคลทีเ่หมาะสมเป็นกรรมการ 

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการฯ ได้สรรหาบุคคลที่มคีวามรอบรู้ด้านพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ในเรื่องการผลติแผ่น

เซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การออกแบบก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และได้คดัสรรบุคคลที่มีความรู้
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ความสามารถดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ มาร่วมเป็นกรรมการใหม่เพื่อเสรมิสรา้งความ

แขง็แกร่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 

ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย คุณสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ เป็นประธานฯ คุณ

ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง และคุณอคัรเดช โรจน์เมธา เป็นกรรมการ การเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทั โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ 

มหีลกัเกณฑด์งันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี้              

ในการออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่้

ถอืหุ้นนัน้มอียู่ตาม (1) โดยผู้ถอืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้โดย

บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่

บุคคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่

ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

6. การใช้ข้อมูลภายใน 

ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่ประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุก

ระดบัต้อง ไม่ใชข้อ้มูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิทั ทีม่สีาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นกรรมการผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของกลุ่มบรษิทั  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR) 
บรษิัท โซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน) บรหิารงานภายใต้มาตรฐานสากลขององคก์รระหว่างประเทศในการจดัการ

สิ่งแวดล้อม ( ISO14000,ISO18000,Environment System) ซึ่งเป็นมาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยัง่ยืน 

ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทั จดัเป็น Corporate Social Responsibilities in Process เพราะแผ่นเซลลแ์สงอาทติย์และ

แผงเซลลแ์สงอาทติย ์มคีุณลกัษณะพเิศษ สามารถเปลีย่นพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า จงึเป็นหน่วยผลติไฟฟ้า

จากพลงังานสะอาดทีส่ าคญัของประเทศไทยและของโลกสามารถเสรมิความมัน่คงทางพลงังานไดอ้ย่างยัง่ยนือกีดว้ย  

ลกัษณะเด่นของผลติภณัฑ์ของบรษิัทคอืสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดใ้นช่วงกลางวนัซึง่เป็นช่วงเวลาทีม่กีารใช้

ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak Demand) โดยในปี 2559 นี้ วนัที ่11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. ณ.อุณหภูม ิ36.4 

องศาเซลเซยีส ประเทศไทยใชไ้ฟฟ้าสงูสดุถงึ 29,618.80 เมกกะวตัต ์ ซึง่เป็นสถติสิงูสดุในประวตัศิาสตรก์ารใชไ้ฟฟ้า หาก

สภาพอากาศยงัคงรอ้น และอุณหภูมโิลกมแีนวโน้มสูงขึน้เช่นนี้จะท าให้การใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ทางออกที่ส าคญั

ทางหนึ่งเพื่อลดการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุ คอื การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร (Solar Rooftop) เพราะ

ประชาชน ธุรกจิ และโรงงาน สามารถใชเ้นื้อที่บนหลงัคาผลติไฟฟ้าได้เองในช่วงกลางวนัที่มคีวามต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสุด 

นบัเป็นความร่วมมอืในการแกปั้ญหาการใชไ้ฟฟ้าแบบยัง่ยนืระหว่างภาครฐั ภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และโรงงาน  

นอกจากน้ีระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทั ยงัเป็นระบบทีส่ามารถช่วยบรหิารจดัการน ้าในภาวะภยัแลง้

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าในพืน้ทีท่ีก่ารไฟฟ้าและการประปาเขา้ไปไม่ถงึ ช่วยลดการ

แพร่ระบาดของเชือ้โรคในฤดแูลง้ทีเ่กดิจากแหล่งน ้าทีไ่ม่สะอาดอกีดว้ย 

 พนักงานของบรษิัททุกคนจงึภูมใิจในการปฏบิตังิานเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่สามารถผลติไฟฟ้าสะอาดมาใช้ ช่วย

พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม และมุ่งมัน่ทีจ่ะวจิยั และพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ โดยเน้นการ Reduce, 

Reuse และ Recycle ในทุกกระบวนการท างาน 

 

 

 

 

                                                ปัญหาภยัแลง้ และแนวทางแกไ้ขโดยใชร้ะบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติย์    

    

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9LNvMBqbno0elM&tbnid=BesKwsmTlOxTVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article_id=984&ei=z_iHU-qvPMHq8AXCqYLYAQ&bvm=bv.67720277,d.dGc&psig=AFQjCNFxlML1aWgfiU6tYJC--xAE80VhWQ&ust=1401506376300220
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ บรหิารงานโดยมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เพื่อใหส้ามารถรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  

ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2559 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการฯ ไดป้ระเมนิความ

เพยีงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การพจิารณาใชผ้ลตามแบบประเมนิทีส่ านกังาน 

ก.ล.ต. ได้ปรบัปรุง และประกาศใชเ้มื่อเดอืนสงิหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางปฏบิตัดิา้นการควบคุมภายในของ COSO 

2013 ซึง่ครอบคลุมองคป์ระกอบหลกัของระบบควบคุมภายใน 5 ดา้น คอื  

1. การควบคมุภายในองคก์ร  

1.1 แสดงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

1.2 คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร ท าหน้าทีก่ ากบัดแูล และตรวจสอบความเพยีงพอของระบบ

ควบคุมภายใน 

1.3 ฝ่ายบรหิารได้จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผดิชอบที่

เหมาะสมเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการ 

1.4 มุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

1.5 ก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2. การประเมินความเส่ียง 

2.1 ก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนเพยีงพอ เพื่อใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.2 ระบุและวเิคราะห์ความเสีย่งทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้

องคก์ร 

2.3 พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.4 สามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 

3.1 มมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

3.2 เลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 
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3.3 จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิง่ที่คาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบตัิเพื่อให้

นโยบายทีก่ าหนดไวน้ัน้สามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้ 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

4.1 บรหิารขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งอย่างมคีุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่

ก าหนดไว ้

4.2 สือ่สารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึง่รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีเ่ป็นต่อการ

สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีว่างไว ้

4.3 สือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 

5. ระบบการติดตาม 

5.1 ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการควบคุมภายใน ไปอย่างครบถว้น เหมาะสม 

5.2 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบัผิดชอบซึ่ งรวมถึง

ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 

จากผลการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอครบทัง้ 5 

ดา้นขา้งต้น บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในมาโดยตลอดโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัตัง้

ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตัง้แต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อปีพ.ศ.2547 รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัสามารถช่วย บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจ

เกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีได ้ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า บรษิทั

มรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และเพยีงพอในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนด

ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถป้องกนัความเสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัท าบญัช ีรายงานทีถู่กตอ้งน่าเชื่อถอื 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมนิความเสีย่งของการด าเนินงานในกลุ่มธุรกจิเป็นรายไตรมาส โดย

พจิารณาปัจจยัเสีย่งทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบ และการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อใหอ้ยู่ใน

ระดบัที่ยอมรบัได้ รวมทัง้สรา้งความรู้ความเขา้ใจโดยการจดัประชุมเชงิปฏบิตัิการ เพื่อจ าลองสถานการณ์ความเสีย่งให้

ผูบ้รหิารไดเ้รยีนรู ้เพื่อหลกีเลีย่งและบรรเทาใหอ้ยู่ในระดบัทีบ่รหิารจดัการได ้เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความรบัผดิชอบ และพฒันา

คุณภาพการด าเนินงานในทุกระดบัมกีารตดิตามผลและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

55 

 

 

 

12. บุคคลทีมี่ผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 
กรรมการตรวจสอบของบรษิัทได้พจิารณารายการระหว่างกนัตามประจ าปี  2559 แล้วมคีวามเหน็ว่ารายการซื้อ

ขายผลติภณัฑ์ และบรกิารรวมถงึ รายการซื้อสนิทรพัย์ระหว่างกนั เป็น รายการทีเ่กดิขึน้ตามปกติของบรษิัท และเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดย การเข้าท า รายการดังกล่าวบรษิัทได้พิจารณาถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ  โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนัที่ เกิดขึ้นจะถูก
ก าหนดใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแขง่ขนั หรอืเป็นราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผล และ
มเีงื่อนไขไม่แตกต่างจากการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) 
มาตรการหรอืขัน้ตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บรษิัทมขี ัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั คอื รายการระหว่างกนัต้องอยู่บนพื้นฐานของความจ าเป็น            
มคีวามสมเหตุสมผล และยดึแนวทาง ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก กรณีทีม่รีายการระหว่างกนัของ
บริษัท หรอืบรษิัทร่วมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผล ประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็น ในการเขา้ท ารายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ  โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติใน 
อุตสาหกรรม และมกีารเปรยีบเทียบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด  และในกรณีที่มีรายการระหว่างกนัที่มี
สาระส าคญั บรษิทัจะจดัให้ ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การประชุมผูถ้ือ
หุน้ตามแต่กรณี 

ทัง้นี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้  บรษิทัจะจดั
ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความ เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี โดย กรรมการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
รายการดงักล่าว อกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ตรวจสอบ  หรอืสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในอนาคตบรษิัทอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเขา้ท ารายการระหว่างกนั บรษิทัจะปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่ว กบับุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่ก าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป กรณีการเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้เป็นปกติ เช่น การจา้งผลติชิน้งาน การซื้อ 
ผลติภณัฑ์และวตัถุดบิ และการขายผลติภณัฑ์ เป็นรายการที่เกดิขึน้ต่อเนื่องในอนาคต บรษิัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็น ไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม  ให้มีความ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรยีบเทียบกบัราคาตลาด ที่ใช้กบัลูกค้าทัว่ไป รวมทัง้สามารถตรวจสอบได้ตาม
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หลกัเกณฑข์องรายการทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได ้ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบ
การท ารายการระหว่างกนัโดยว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบว่า ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบของ 
บรษิทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อย่างไรกต็าม หากมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีไ่ม่เขา้ขา่ยรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกตดิงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะ
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกั ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการ เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกนั และการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบ งบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และได้รบัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้หากมรีายการระหว่างกนัเกดิขึน้กบั
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนไดส้่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเหน็เกีย่วกบั ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณา
รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดั ใหม้บีุคคลทีม่คีวามรู้ ความช านาญพเิศษ เช่น ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวาม
เป็นอสิระ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลทีม่คีวามรู้
ความช านาญพเิศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิัท หรอืผู้ถอืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อให้มคีวาม
มัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัท หรอืผู้ถอืหุน้ของบรษิัท      
แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 
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บุคค ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์  กัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นแ ะความสมเห ุสมผ ของรายการ 
แ ะน ยบายการก าหนดราคา ปี 2559 ปี 2558 

บริษทั แฟ๊ค เร้นท์ จ ากดั 
ด าเนินธุรกจิให้เช่า กดังแ ะ
อาคาร รงงาน 

(1) มีคู่สมรสของกรรมการร่วมกนั คือ 
นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง 

(1) ค่าเช่าโกดงัสินคา้และอาคาร
โรงงาน 

 

417,690.00 556,920.00 เป็นค่าเช่าสถานท่ีคลงัสินคา้เพ่ือใชใ้นการเก็บสินคา้ของบริษทัเพ่ือขาย
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสถานท่ีดงักล่าวน้ีเป็นสถานท่ีท่ีอยูใ่กล้
กบัส านกังานของบริษทั และราคาค่าเช่าไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราค่า
เช่าโดยทัว่ไป 

บริษทั ไทย   าร์ ฟิวเจอร์ 
จ ากดั 

(1) มีกรรมการร่วมกนั คือ  นายดุสิต 
เครืองาม 

 

(1) รายได ้ขาย 
(2) ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง 
(3) เงินจ่ายล่วงหน้า 
(4) เจา้หน้ีการคา้ 

1,035,000.00 
82,503,899.00 

941,750.00 
29,204,115.00 

- 
- 
- 
- 

ขายสินคา้ และ รับจา้งติดตั้ง งานระบบพลงังานแสงอาทิตย ์โดยใชร้าคา
ตลาด 

กจิการร่วมค้า เอส แอ  ที ที (1) กิจการร่วมคา้ระหวา่ง บมจ.โซลาร์
ตรอน และบมจ.ไทยโพลีคอนส์ โดยแบ่ง
ประโยชน์กนั 50 : 50 

(1) รายได ้ขายพร้อมติดตั้ง 
(2) ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง 
(3) ลูกหน้ีการคา้ 
(4) รายไดรั้บล่วงหน้า 

406,915,.00 
404,457,419.00 
422,141,597.00 
260,425,600.00 

- 
- 
- 
- 

จดกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) เพือร่วมกนัท างาน โครงการ Tesco 
Lotus โดยบ่างประโยชน์ กนั 50 : 50 

บริษทั    าร์ รอน 
 เอน็เนอร์ย ี1 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 99.96% 

(1) ดอกเบ้ียรับ 
(2) รายไดค้่าบริการ 
(3) เจา้หน้ีอ่ืน 
(4) เจา้หน้ีเงินกูย้มื 
(5) ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

350,959.00 
540,000.00 
64,200.00 

5,000,000.00 
606,027.00 

255,068.00 
64,200.00 

5,000,000.00 
- 
- 

คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 
เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริหารจดัการ ในดา้นวิศวกรรม บญัชีการเงิน 
จดัซ้ือ ธุรการ บุคคล 

บริษทั    าร์ รอน 
 เอน็เนอร์ย ี2 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100% 

(1) ดอกเบ้ียจ่าย 
(2) รายไดค้่าบริการ 
(3) รายได ้ขายพร้อมติดตั้ง 
(4) ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง 
(5) ลูกหน้ีการคา้ 
(6) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
(7) รายไดรั้บล่วงหนา้ 
(8) ลูกหน้ีเงินกูย้มื 

29,874 
900,000 

107,759,290 
94,281,488 

209,796,290 
387,158 

99,000,000 
20,950,000 

450,493 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

27,000,000 

คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 
เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริหารจดัการ ในดา้นวิศวกรรม บญัชีการเงิน 
จดัซ้ือ ธุรการ บุคคล 
ติดตั้งระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 2 MW โดยใชร้าคา
ตลาด 



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

58 

 

 
 

 

 

 

บริษทั    าร์ รอน 
 เอน็เนอร์ย ี3 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100% 

(1) ดอกเบ้ียจ่าย 
(2) รายไดค้่าบริการ 
(3) รายได ้ขายพร้อมติดตั้ง 
(4) ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง 
(5) ลูกหน้ีการคา้ 
(6) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
(7) รายไดรั้บล่วงหนา้ 
(8) ลูกหน้ีเงินกูย้มื 

- 
900,000 

222,202,733 
203,009,565 
341,861,925 

398,904 
110,289,816 
32,000,000 

450,493 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

27,000,000 

คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 
เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริหารจดัการ ในดา้นวิศวกรรม บญัชีการเงิน 
จดัซ้ือ ธุรการ บุคคล 
ติดตั้งระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 2 MW โดยใชร้าคา
ตลาด 

บริษทั    าร์ รอน 
 เอน็เนอร์ย ี4 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100% 

(1) ดอกเบ้ียจ่าย 
(2) รายไดค้่าบริการ 
(3) เจา้หน้ีอ่ืน 
(4) ลูกหน้ีเงินกูย้มื 
(5) ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

- 
540,000 
64,200 

32,000,000 
2,240,384 

450,493 
- 
- 

27,000,000 
- 

คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 
เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริหารจดัการ ในดา้นวิศวกรรม บญัชีการเงิน 
จดัซ้ือ ธุรการ บุคคล 

บริษทั    าร์ รอน 
 เอน็เนอร์ย ี5 จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100% 

(1) ดอกเบ้ียจ่าย 
(2) รายไดค้่าบริการ 
(3) รายได ้ขายพร้อมติดตั้ง 
(4) ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง 
(5) ลูกหน้ีการคา้ 
(6) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
(7) รายไดรั้บล่วงหนา้ 
(8) ลูกหน้ีเงินกูย้มื 

54,083 
900,000 

355,655,636 
296,850,191 
653,655,761 

3,265 
346,500,000 
3,405,000 

450,493 
- 
- 
- 
- 
- 
 

27,000,000 

คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 7% ต่อปี (คิดตามตน้ทุนทางการเงินจากอตัราเงิน
เบิกเกินบญัชี (O/D) ของธนาคาร 
เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริหารจดัการ ในดา้นวิศวกรรม บญัชีการเงิน
จดัซ้ือ ธุรการ บุคคล 
ติดตั้งระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 7 MW โดยใชร้าคา
ตลาด 
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13. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
 
การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ของงบการเงนิ ดงัต่อไปนี้ 

 
 

1) สรปุผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร ของบริษทั 
 
งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ส าหรบัปี 2559 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน) (“บรษิทั”) มกี าไรสทุธ ิ

44.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 103.13 ลา้นบาทคดิเป็น 176.11% เมื่อเปรยีบเทยีบจากปี 2558 ทีม่ขีาดทุนสทุธ ิ(58.56) ลา้นบาท 
โดยมกี าไรต่อหุน้ 0.08 บาท 
 

งบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัปี 2559 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มกี าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ
(50.47) ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.61 ลา้นบาทคดิเป็น 16.00% เมื่อเปรยีบเทยีบจากปี 2558 ทีม่ขีาดทุนสทุธ ิ (60.08) ลา้นบาท 
โดยมกี าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (0.09) บาท 

 
จากผลการด าเนินงานขา้งตน้น้ีจะเหน็ไดว้่า ในงบการเงนิเฉพาะกจิการบรษิทัมกี าไรสทุธ ิ 44.57 ลา้นบาท แต่ใน

งบการเงนิรวมบรษิทั มกี าไร(ขาดทุน) สทุธ ิ(50.47) ลา้นบาทนัน้ โดยมผีลมาจาก 
 
1. บรษิทัไดไ้ปท าการตดิตัง้ โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบั

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ (Solar Power Plant) ใหแ้กบ่รษิทัย่อยทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่ถอืว่าในระหว่างการก่อสรา้งนี้ในแง่
บรษิทัใหญ่ จะถอืเป็นรายไดจ้ากงานก่อสรา้ง สว่นในบรษิทัย่อยจะถอืว่าเป็นทรพัยส์นิอยูใ่นงานระหว่างก่อสรา้ง ซึง่มผีลท า
ใหก้ารจดัท างบการเงนิรวมนัน้ ตอ้งท าการหกักลบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัน้ีออกไป โดยบรษิทัจะท าการก่อสรา้งแลว้เสรจ็
ภายในเดอืนธนัวาคม 2559 และเริม่ขายไฟฟ้าไดใ้นเดอืนมกราคม 2560 เป็นตน้ไป ซึง่จะมผีลท าใหบ้รษิทัฯ มรีายได้
สม ่าเสมอเป็นระยะเวลา 25 ปี จากการขายไฟฟ้า  

 
2. บรษิทัไดไ้ปท าการตดิตัง้ โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนหลงัคา(Solar 

Rooftop) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยบรษิทัย่อยไดไ้ปท าสญัญาการขายไฟฟ้ากบัทางมหาวทิยาลยัของรฐัแห่งหนึ่ง 
ในระหว่างการก่อสรา้งนี้ในแง่บรษิทัใหญ่ จะถอืเป็นรายไดจ้ากงานก่อสรา้ง สว่นในบรษิทัย่อยจะถอืว่าเป็นทรพัยส์นิอยูใ่น
งานระหว่างก่อสรา้ง ซึง่มผีลท าใหก้ารจดัท างบการเงนิรวมนัน้ ตอ้งท าการหกักลบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัน้ีออกไป โดย
บรษิทัจะท าการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่ขายไฟฟ้าไดใ้นไตรมาสที ่ 4/2559 เป็นตน้ไป ซึง่จะมผีลท าใหบ้รษิทัฯ มรีายได้
สม ่าเสมอเป็นระยะเวลา 21 ปี จากการขายไฟฟ้า  
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1.1 รายได้รวม 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัฯ มรีายไดร้วมส าหรบัปี 2559 และปี 2558 จ านวน 2,063.92 ลา้นบาท 

และ 696.95 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 1,366.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 196.14 ทัง้นี้รายได้
รวมแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายโดยแบ่งรายไดจ้ากการขายตามสว่นงานและรายไดอ้ื่น ดงันี้ 

 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

 
 
 
 รายได้จากการขาย 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มรีายไดจ้ากการขายในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 2,053.38 ลา้นบาทและ 
683.36 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 1,370.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 200.48 
 
เน่ืองจาก ในปี 2559 นัน้บรษิทัฯ มยีอดขายเพิม่ขึน้มาจาก 
- มกีารขายแผงเซลลแ์สงอาทติย(์Solar Module) ในประเทศ เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 129.13 ลา้นบาท 
- มกีารขายระบบสบูน ้า เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 219.94 ลา้นบาท 
- มกีารขายระบบ Solar rooftop เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 336.13 ลา้นบาท 
- มกีารรบัรูร้ายไดจ้าก งาน EPC - Solar Power rooftop ใหแ้ก่ บรษิทัย่อย เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 265.06 

ลา้นบาท 
- มกีารรบัรูร้ายไดจ้าก งาน EPC - Solar Power Plant ใหแ้ก่ บรษิทัย่อย เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 419.70 ลา้น

บาท 
 

 
 



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

61 

 

 รายได้อ่ืน 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มรีายไดอ้ื่น ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 10.54 ลา้นบาทและ 13.59 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 3.05 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 22.44 เน่ืองจากมกีารลดลงของรายไดจ้าก
ดอกเบีย้รบั 
 

1.2 รายได้รวม 
 
งบการเงนิรวม บรษิทัฯ มรีายไดร้วมส าหรบัปี 2559 และปี 2558 จ านวน 1,374.92 ลา้นบาท และ 

696.79 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 678.13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 97.32 ทัง้นี้รายไดร้วม
แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายโดยแบ่งรายไดจ้ากการขายตามสว่นงานและรายไดอ้ื่น ดงันี้ 

 
(งบการเงนิรวม) 

 

 
 
 
 รายได้จากการขาย 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มรีายไดจ้ากการขายในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 1,368.56 ลา้นบาทและ 683.36 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 685.20 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 100.27 
  
เน่ืองจาก ในปี 2559 นัน้บรษิทัฯ มยีอดขายเพิม่ขึน้มาจาก 
- การขายแผงเซลลแ์สงอาทติย(์Solar Module) ในประเทศ เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 129.13 ลา้นบาท 
- มกีารขายระบบสบูน ้า เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 219.94 ลา้นบาท 
- มกีารขายระบบ Solar rooftop เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 336.13 ลา้นบาท 
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- มกีารรบัรูร้ายไดจ้าก งาน EPC - Solar Power rooftop ใหแ้ก่ บรษิทัย่อยนัน้ ในงบการเงนิรวมไม่น ามารวมเป็นรายได ้
- สว่นการรบัรูร้ายไดจ้ากงาน EPC – Solar Power Plant ใหแ้ก่ บรษิทัย่อยนัน้ ในงบการเงนิรวมไม่น ามารวมเป็นรายได ้

 
 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มรีายไดอ้ื่น ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 6.36 ลา้นบาทและ 13.43 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 7.07 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 52.64 เน่ืองจากมกีารลดลงของรายไดจ้ากดอกเบีย้
รบั และ รายไดค้่าบรหิารจดัการในบรษิทัย่อยไม่น ามารวมเป็นรายได ้
 

1.3 ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

 
 
 ต้นทุนขาย 
  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ มตีน้ทุนขาย ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 1,862.73 ลา้นบาทและ 635.27 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 1,227.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 193.22 โดยเพิม่ขึน้ตามรายได้
จากการขายทีเ่พิม่ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 127.06 
ลา้นบาทและ 114.94 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 12.12 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.54 สว่น
ใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ของค่าใชจ้่ายจากการขาย 
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1.4 ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
 
(งบการเงนิรวม) 

 

 
 
 
 ต้นทุนขาย 
  
 งบการเงนิรวม ของบรษิทัฯ มตีน้ทุนขาย ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 1,268.59 ลา้นบาทและ 635.27 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 633.32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 99.69 โดยเพิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการ
ขายทีเ่พิม่ 
 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทัฯ มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2559 และปี 2558จ านวน 129.81 ลา้นบาท
และ 118.10 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 11.71 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.92 สว่นใหญ่เป็นผล
มาจากการเพิม่ของค่าใชจ้่ายจากการขาย 
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ก าไร 
 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

 
 
 
ก าไรขัน้ต้น 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกี าไรขัน้ตน้ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 190.65 ลา้นบาทและ 48.09 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 142.56 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 296.44 
 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกี าไรจากการด าเนินงาน ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 74.13 ลา้นบาท
และ (53.26) ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 127.39 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 239.16 
 
ก าไรสุทธิส าหรบัปี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัมกี าไรสทุธ ิในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 44.57 ลา้นบาท และ (58.56) ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 103.13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 176.11 
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ก าไร 
(งบการเงนิรวม) 

 
 
ก าไรขัน้ต้น 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มกี าไรขัน้ตน้ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 99.97 ลา้นบาทและ 48.09 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 51.88 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 107.88 
 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มกี าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน (23.48) ลา้นบาท
และ (56.58) ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 33.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 58.50 
 
ก าไรสุทธิส าหรบัปี 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทัมกี าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน (50.47) ลา้นบาท และ (60.08) 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 9.61 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.00 
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การแบ่งก าไร – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทัมกีารแบ่งก าไร(ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 
(50.47) ลา้นบาท และ (60.08) ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 9.61 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.00 
 
2) ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์
 
 2.1 สว่นประกอบของสนิทรพัย ์งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ ปี 2559 และปี 2558  
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

 
 
คณุภาพของสินทรพัย ์
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 4,217.93 ลา้นบาทและ 
3,611.61 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 606.32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.79 ซึง่สว่นใหญ่มา
จากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 
 



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

67 

 

2.2 สว่นประกอบของสนิทรพัย ์งบการเงนิรวม 
 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ ปี 2559 และงบ ปี 2558  
 

(งบการเงนิรวม) 
 

 
 
 
คณุภาพของสินทรพัย ์
 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ในปี 2559 และปี 2558 จ านวน 4,012.44 ลา้นบาทและ 
3,500.51 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 511.93 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.62 ซึง่สว่นใหญ่มา
จากการเพิม่ขึน้ของโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
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3) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 
 
 3.1 สภาพคล่อง – งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  
สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 
  

ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ ปี 2559 และปี 2558 
 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

 
 
 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงาน ในปี 2559 ลดลง 378.11 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นปี 2558 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงานลดลง 654.01 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 บรษิทัมยีอดลกูหนี้
การคา้และลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้ รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระเพิม่ขึน้ สนิคา้คงเหลอืลดลง 
 

กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน ในปี 2559 ลดลงจ านวน 244.68 ลา้นบาท ในปี 2558 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุนลดลง 614.62 ลา้นบาท เน่ืองจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง 
  

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 610.21 ลา้นบาท และในปี 2558 บรษิทัมี
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิเพิม่ขึน้ 1,271.21 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิ
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กูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ มกีารออกตัว๋แลกเงนิขายลดลง มกีารรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
เพิม่ขึน้  
  

ทัง้นี้จากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิ ของบรษิทั มผีลท าใหเ้งนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ส าหรบัปี 2559 ลดลงสทุธ ิจ านวน 12.58 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
ตน้งวด 51.04 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด เท่ากบั 38.46 ลา้นบาท 
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 
 ในงบเฉพาะกจิการ ปี 2559 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 1.03 เท่า ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบั งบปี 2558 
ซึง่เท่ากบั 1.07 เท่า  
 
3.2 สภาพคล่อง – งบการเงนิรวม 
  
สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 

ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ ปี 2559 และปี 2558 
 
(งบการเงนิรวม) 

หน่วย : ลา้นบาท

 
 
 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงาน ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 131.46 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นปี 2558 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนินงานลดลง 657.18 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 บรษิทัมยีอดลกูหนี้
การคา้และลกูหนี้อื่นลดลง สนิคา้คงเหลอืลดลง เจา้หนี้การคา้ลดลง 
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 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน ในปี 2559 ลดลงจ านวน 797.98 ลา้นบาท ในปี 2558 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุนลดลง 480.13 ลา้นบาท เน่ืองจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง 
  
 กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 633.26 ลา้นบาท และในปี 2558 บรษิทัมี
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิเพิม่ขึน้ 1,163.21ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ มกีารออกตัว๋แลกเงนิขายลดลง มกีารรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้  

 
 
ทัง้นี้จากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิ ของบรษิทั มผีลท าใหเ้งนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด ส าหรบัปี 2559 ลดลงสทุธ ิจ านวน 33.26 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
ตน้งวด 74.36 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด เท่ากบั 41.10 ลา้นบาท 
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 
 ในงบการเงนิรวม ปี 2559 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 1.35 เท่า เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบั งบปี 2558 
ซึง่เท่ากบั 1.18 เท่า  
 
 
4) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 
4.1) แหล่งทีม่าของเงนิทุน – งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 4.1.1 โครงสรา้งเงนิทุน  
  ในงบเฉพาะกจิการ ปี 2559 บรษิทั มหีนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดบั 1.04 เท่า ขณะทีง่บปี 2558 
อยู่ทีร่ะดบั 0.79 เท่า  
 
 4.1.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 
  ในงบเฉพาะกจิการ ปี 2559 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 2,061.63 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังบ ปี 
2558 มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 2,017.11 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 44.52 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 2.21 เน่ืองจากบรษิทัมกี าไร
สทุธเิพิม่ขึน้ 
 
 4.1.3 หนี้สนิ 
  ในงบเฉพาะกจิการปี 2559 บรษิทั มหีนี้สนิ จ านวน 2,156.31 ลา้นบาท สว่นในงบปี 2558 บรษิทั มี
หนี้สนิจ านวน 1,594.49 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 561.82 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.24 เน่ืองจากมกีารเพิม่ขึน้ของเงนิ
เบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และตัว๋แลกเงนิขายลด 
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 4.2) แหล่งทีม่าของเงนิทุน – งบการเงนิรวม 
 
 4.2.1 โครงสรา้งเงนิทุน 
 
  ในงบการเงนิรวม ปี 2559 บรษิทั มหีนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดบั 1.04 เท่า ขณะทีง่บปี 2558 
อยู่ทีร่ะดบั 0.74 เท่า  
 
 4.2.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 
  ในงบการเงนิรวม ปี 2559 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,965.07 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังบปี 
2558 มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 2,015.60 ลา้นบาท ซึง่ลดลง   51.53 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 2.56  
 
 4.2.3 หนี้สนิ 
  ในงบการเงนิรวม ปี 2559 บรษิทั มหีนี้สนิ จ านวน 2,047.38 ลา้นบาท สว่นในงบปี 2558 บรษิทั มี
หนี้สนิจ านวน 1,484.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 562.47 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.88 เน่ืองจากมกีารเพิม่ขึน้ของเงนิ
เบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และตัว๋แลกเงนิขายลด 
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บริษทั  โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 

 

รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  2559 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

73 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และเฉพาะกจิการของ     บรษิทั 
โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ เฉพาะกจิการ งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแส
เงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  และของเฉพาะ
กจิการของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559   ผลการด าเนินงานรวมและ 
เฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นสว่นของความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่ม
บรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหาก
ส าหรบัเรื่องเหล่านี้ 
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เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า  ซึ่งได้รวมความรบัผิดชอบที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่านี้ด้วย   การ
ปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมถงึวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้  ซึง่ไดร้วมวธิกีาร
ตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวม 

ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มทัง้วธิกีารตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การรบัรูร้ายได ้

บรษิทัฯ  มรีายไดจ้ากการรบัจา้งตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิและบนอาคาร  ส าหรบัโครงการของบรษิทั
ย่อย และกจิการร่วมคา้ทีท่ าสญัญากบัหน่วยงานราชการหลายแห่ง รายไดร้บัจา้งตดิตัง้ดงักล่าวแสดงรวมอยู่ในสว่นของก าไรขาดทุน
ของงบเฉพาะกจิการส าหรบัปี  2559   เป็นเงนิ 685.62 ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 33.22 ของรายได้รวมซึง่มสีาระส าคญั ทัง้นี้
รายการรายไดด้งักล่าวเป็นรายการระหว่างกนัในกลุ่มกจิการซึง่อาจมคีวามเสีย่งทีบ่รษิทัฯ จะเร่งรบัรูร้ายไดจ้ากการรบัจา้งตดิตัง้ระบบ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสดงอาทติยด์งักล่าวเป็นรายไดใ้นงวดบญัชปัีจจุบนัสงูเกนิไป ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึพจิารณาเป็นเรื่องส าคญัในการ
ตรวจสอบ 

วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ประเมนิความเหมาะสมและทดสอบความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัทีเ่กีย่วกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการ
รบัเหมาตดิตัง้  

• ท าความเขา้ใจการจดัท าประมาณการตน้ทุนโครงการของบรษิทั และทดสอบระบบการจดัท าประมาณการตน้ทุนโครงการรวมถงึ
ประเมนิและสอบทานความรูค้วามสามารถของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูจ้ดัท าประมาณการตน้ทุนดงักล่าว 

• วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขัน้ความส าเรจ็ทีป่ระเมนิโดยวศิวกรกบัขัน้ความส าเรจ็ทีค่ านวณโดยการเปรยีบเทยีบตน้ทุนโครงการที่
เกดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัประมาณการตน้ทุนโครงการทีค่าดวา่จะใชก้ารก่อสรา้งทัง้หมด 

• วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดโ้ครงการทัง้หมดทีอ่ยูใ่นระบบย่อยกบัยอดรวมตามสมุดบญัชแียกประเภท และ
ตรวจสอบความผดิปกตทิีข่องรายไดโ้ครงการตลอดรอบระยะเวลาบญัช ี

• ตรวจสอบการท าราย  การผ่านใบส าคญัทัว่ไปทีอ่าจมกีารปรบัปรุงรายไดท้ีไ่ม่เหมาะสม 

• สุม่ตวัอย่างตรวจสอบรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาตดิตัง้ฯ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการรบัรูร้ายไดว้่า
เป็นไปตามขัน้ความส าเรจ็อย่างแทจ้รงิ รวมถงึตรวจสอบเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้ และตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ส าหรบั
โครงการนัน้ๆ 

• เขา้เยีย่มชมสถานทีด่ าเนินการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิทั     แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ
และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิดงักล่าวไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มูลอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม่ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลทราบเพื่อใหม้กีารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมาะสมต่อไป 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอกีต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย     ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รบัประกนัว่า    การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่
มอียู่ได้เสมอไป    ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอด
การตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ  ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้  และไดห้ลกัฐานการสอบ
บญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้   ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาดเนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วม
คดิ  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเวน้การการแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช ้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั  สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่ี
สาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใน 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไร 
กต็าม  เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วร 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธรุกจิ
ภายในกลุ่มบรษิัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขต  และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ ประเดน็ทีม่ี
นยัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ    รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 5 - 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด    ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาว่า ไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้ คอื นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ

 
 
 

 
 
( นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 
 
 
 
 
 
บรษิทั ส านกังานปีตเิสว ีจ ากดั 
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหานคร 
 
วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2560 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
    

บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 41,096,890         74,363,363        38,455,016        51,036,183        

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธิ 5.2 และ 7 125,371,233       254,953,759      667,065,251      255,208,827      

รายไดท้ี่ยงัไมเ่รยีกช าระ 5.2 และ 8 191,553,951       115,640,630      321,385,939      115,640,630      

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 6,222,500           3,185,126         6,222,500         3,185,126         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5.2 -                    -                   8,405,000         5,000,000         

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 846,635,189       921,582,013      846,635,189      921,582,013      

เงนิจ่ายลว่งหน้าค่าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ -                    22,201,229        -                   22,201,229        

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 10 133,244,283       75,174,907        91,973,710        74,841,128        

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,344,124,046     1,467,101,027   1,980,142,605   1,448,695,136   

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค ้าประกนั 11 131,315,000       131,524,900      131,315,000      131,524,900      

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 -                    -                   205,748,000      133,998,000      

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 13 3,023,138           -                   -                   -                   

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5.2 และ 14 2,498,305,177     1,865,959,486   1,865,667,043   1,861,459,486   

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - สุทธิ 15 15,242,134         10,727,225        15,242,134        10,727,225        

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16 10,552,556         21,686,973        10,552,556        21,686,973        

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 9,884,732           3,513,757         9,268,897         3,512,830         

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,668,322,737     2,033,412,341   2,237,793,630   2,162,909,414   

รวมสินทรพัย์ 4,012,446,783     3,500,513,368   4,217,936,235   3,611,604,550   

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
   

บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 17 585,127,684       376,866,928      585,127,684      376,866,928      

ตัว๋แลกเงนิขายลด 18 800,000,000       400,000,000      800,000,000      400,000,000      

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 5.2 และ 19 247,777,268       348,473,419      249,911,702      350,050,392      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 5.2 -                    -                   84,950,000        108,000,000      

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระในหนึง่ปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 137,544,000       87,504,000        137,544,000      87,504,000        

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 21 2,450,484           3,464,419         2,450,484         3,464,419         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 3,112,800           1,992,450         3,112,800         1,992,450         

รายไดค้่าก่อสรา้งรบัลว่งหน้า 8 -                    17,711,143        22,033,985        17,711,143        

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 154,056             -                   -                   -                   

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 44,987,239         7,345,271         44,951,073        7,345,271         

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,821,153,531     1,243,357,630   1,930,081,728   1,352,934,603   

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 20 209,302,000       226,036,000      209,302,000      226,036,000      

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สุทธิ 21 1,390,239           1,854,862         1,390,239         1,854,862         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 22 15,531,860         13,666,267        15,531,860        13,666,267        

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 226,224,099       241,557,129      226,224,099      241,557,129      

รวมหน้ีสิน 2,047,377,630     1,484,914,759   2,156,305,827   1,594,491,732   

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
    

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน

   หุ้นสามญั 544,124,723 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 544,124,723       544,124,723      544,124,723      544,124,723      

ทุนที่ออกและเรยีกช าระแลว้

   หุ้นสามญั 544,124,723 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 544,124,723       544,124,723      544,124,723      544,124,723      

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 1,218,760,870     1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870   

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 55,965,054         55,965,054        55,965,054        55,965,054        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 146,218,905       196,747,853      242,779,761      198,262,171      

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้นบรษิทัใหญ่ 1,965,069,552     2,015,598,500   2,061,630,408   2,017,112,818   

ส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคุม (399)                  109                  -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,965,069,153     2,015,598,609   2,061,630,408   2,017,112,818   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,012,446,783     3,500,513,368   4,217,936,235   3,611,604,550   

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
      

 
 
 
 
 

บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ 5.1 874,879,109     273,247,230     1,560,496,768   273,247,230     

รายไดจ้ากการขาย 5.1 493,679,234     410,109,484     492,881,368     410,109,484     

รายไดอ้ื่น 5.1 6,365,761         13,433,246       10,542,231       13,595,629       

รวมรายได้ 1,374,924,104   696,789,960     2,063,920,367   696,952,343     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ 5.1 824,321,189     226,048,743     1,418,462,433   226,048,743     

ตน้ทุนขาย 5.1 444,268,986     409,221,478     444,268,986     409,221,478     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25,069,686       11,961,297       25,069,686       11,961,297       

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 104,743,875     106,137,638     101,989,481     102,983,439     

รวมค่าใชจ่้าย 1,398,403,736   753,369,156     1,989,790,586   750,214,957     

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงิน ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) (23,479,632)      (56,579,196)      74,129,781       (53,262,614)      

จากกิจการร่วมค้าและภาษีเงินได้

ตน้ทุนทางการเงนิ (18,408,860)      (17,152,022)      (18,408,860)      (18,953,995)      

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จาก (41,888,492)      (73,731,218)      55,720,921       (72,216,609)      

กิจการร่วมค้าและภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 13 3,023,138         -                  -                  -                  

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (38,865,354)      (73,731,218)      55,720,921       (72,216,609)      

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 16.2 (11,608,971)      13,651,964       (11,148,200)      13,651,964       

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี (50,474,325)      (60,079,254)      44,572,721       (58,564,645)      

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

   รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของก าไรขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 16.2 (55,131)            (451,468)          (55,131)            (451,468)          

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี (50,529,456)      (60,530,722)      44,517,590       (59,016,113)      

การแบง่ก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ (50,473,817)      (60,078,963)      

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคุม (508)                (291)                

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี (50,474,325)      (60,079,254)      

การแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็

ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ (50,528,948)      (60,530,431)      

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคุม (508)                (291)                

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี (50,529,456)      (60,530,722)      

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน  (บาท : หุ้น) 24 (0.09) (0.11) 0.08 (0.11)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

ทุนเรอืนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สยีที่

ที่ออกและ ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถ้อืหุ้น ไมม่อี านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ มลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย บรษิทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้อืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 494,624,723     676,168,704     54,268,054       271,340,902     1,496,402,383   -                   1,496,402,383   

ส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคุมเพิม่ระหว่างปี -                  -                  -                  -                  -                  400                  400                  

เพิม่ทุน 49,500,000       542,592,166     -                  -                  592,092,166     -                   592,092,166      

ส ารองตามกฎหมาย -                  -                  1,697,000         (1,697,000)        -                  -                   -                   

เงนิปันผลจ่าย -                  -                  -                  (12,365,618)      (12,365,618)      -                   (12,365,618)       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -                  -                  -                  (60,530,431)      (60,530,431)      (291)                 (60,530,722)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 544,124,723     1,218,760,870   55,965,054       196,747,853     2,015,598,500   109                  2,015,598,609   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี -                  -                  -                  (50,528,948)      (50,528,948)      (508)                 (50,529,456)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 544,124,723     1,218,760,870   55,965,054       146,218,905     1,965,069,552   (399)                 1,965,069,153   

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ส่วนของบรษิทัใหญ่
ก าไรสะสม
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บริษัท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

ทุนเรอืนหุ้น รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถ้อืหุ้น

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ มลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย บรษิทัใหญ่

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 494,624,723     676,168,704     54,268,054       271,340,902      1,496,402,383   

เพิม่ทุน 49,500,000       542,592,166     -                  -                   592,092,166      

ส ารองตามกฎหมาย -                  -                  1,697,000         (1,697,000)        -                   

เงนิปันผลจ่าย -                  -                  -                  (12,365,618)       (12,365,618)       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -                  -                  -                  (59,016,113)       (59,016,113)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 544,124,723     1,218,760,870   55,965,054       198,262,171      2,017,112,818   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -                  -                  -                  44,517,590        44,517,590        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 544,124,723     1,218,760,870   55,965,054       242,779,761      2,061,630,408   

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (38,865,354)    (73,731,218)    55,720,921     (72,216,609)     

รายการปรบักระทบก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 14 และ 15 102,160,008    92,745,190     101,842,252    92,745,190      

หนี้สงสยัจะสญู 7 727,960          1,623             727,960          1,623              

กลบัรายการหนี้สงสยัจะสญู 7 (1,116,913)      (420,727)         (1,116,913)      (420,727)         

ตดัสนิทรพัย์เป็นค่าใชจ่้าย 7,977             -                7,977             -                 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 22 2,917,029       1,904,818       2,917,029       1,904,818        

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ (308,410)         -                (308,410)         -                 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากกจิการรว่มคา้ (3,023,138)      -                -                -                 

ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่่ายตดัจ่าย -                584,181          -                584,181          

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (2,911,326)      (14,710,140)    (2,911,326)      (14,710,140)     

ดอกเบีย้รบั -                (5,001,029)      (354,224)         (5,256,097)       

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 18,408,860     17,152,023     18,408,860     18,953,995      

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

สนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนนิงาน 77,996,693     18,524,721     174,934,126    21,586,234      

สนิทรพัย์ด าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้) :

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 137,284,739    (186,950,742)   (403,799,987)   (186,950,742)    

รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ (75,913,321)    (91,555,928)    (205,745,309)   (91,555,928)     

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน (3,037,374)      (1,174,175)      (3,037,374)      (1,174,175)       

สนิคา้คงเหลอื 168,793,211    (417,955,184)   168,793,211    (417,955,184)    

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น (58,069,375)    (56,748,133)    (17,132,581)    (56,414,353)     

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 204,544          (1,272,040)      204,544          (1,272,040)       

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (110,442,039)   62,484,451     (111,109,050)   62,259,451      

รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า (17,711,143)    16,226,993     4,322,842       16,226,993      

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 37,641,967     1,881,828       37,605,801     1,881,828        

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 156,747,902    (656,538,209)   (354,963,777)   (653,367,916)    

จ่ายดอกเบีย้ (18,408,860)    (10,544,541)    (17,184,388)    (10,544,541)     

รบัคนื (จ่าย) ภาษเีงนิได้ (6,882,233)      9,898,464       (5,960,610)      9,899,391        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 131,456,809    (657,184,286)   (378,108,775)   (654,013,066)    

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

86 

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 

       

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั ลดลง 209,900          107,187          209,900          107,187          

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ -                -                (71,750,000)    (133,998,000)    

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ 5.2 -                -                (13,405,000)    (5,000,000)       

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5.2 -                -                10,000,000     -                 

ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 14 (814,169,630)   (595,123,538)   (185,713,740)   (590,623,538)    

ซื้อสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 15 (6,533,637)      (3,019,961)      (6,533,637)      (3,019,961)       

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 22,201,229     113,939,489    22,201,229     113,939,489     

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทรพัย์สนิ 14 308,411          -                308,411          -                 

ดอกเบีย้รบั -                3,971,746       -                3,971,746        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (797,983,727)   (480,125,077)   (244,682,837)   (614,623,077)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

เพิม่ขึน้ 210,945,577    233,614,140    210,945,577    233,614,140     

รบัเงนิจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 18 700,000,000    400,000,000    700,000,000    400,000,000     

ช าระคนืตัว๋แลกเงนิขายลด 18 (300,000,000)   -                (300,000,000)   -                 

ดอกเบีย้จ่ายจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด (7,526,724)      (8,978,790)      (7,526,724)      (8,978,790)       

รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 5.2 -                -                20,000,000     108,000,000     
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 5.2 -                -                (43,050,000)    -                 

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 150,000,000    -                150,000,000    -                 

ช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 (116,694,000)   (36,460,000)    (116,694,000)   (36,460,000)     

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ (3,464,408)      (4,687,701)      (3,464,408)      (4,687,701)       

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน -                592,092,166    -                592,092,166     

จ่ายเงนิปันผล -                (12,365,618)    -                (12,365,618)     

เงนิสดรบัจากส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -                400               -                -                 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 633,260,445    1,163,214,597 610,210,445    1,271,214,197  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ (33,266,473)    25,905,234     (12,581,167)    2,578,054        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 74,363,363     48,458,129     51,036,183     48,458,129      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 41,096,890     74,363,363     38,455,016     51,036,183      

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1. เงนิสดจ่ายในระหว่างปีส าหรบั

ดอกเบีย้จ่ายทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 48,132,755     20,492,950     48,132,755     20,492,950      

2. รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด

ซื้อสนิทรพัย์เป็นเงนิเชื่อ 14 10,185,856     131,480,337    10,185,856     131,480,337     

ซื้อสนิทรพัย์โดยการท าสญัญาเช่าซื้อ 14 1,985,850       -                1,985,850       -                 

3. จ านวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องสนิเชื่อทีอ่าจจะน ามาใชเ้พือ่

กจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต 823,539,415    359,832,572    414,039,415    359,832,572     

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดั  ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อวนัที ่ 12 
พฤศจกิายน 2529  และไดจ้ดแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัเมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2547  ทัง้นี้บรษิทัฯ เป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2548    บรษิทัฯ  มสี านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี ่ อาคารพ.ีบ.ีทาวเวอร ์ 
ชัน้ที ่16  เลขที ่1000/65, 66, 67 ซอยสขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และมสีาขา 
1 แห่ง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงงาน ตัง้อยู่เลขที ่88/8 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองน ้าแดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา   

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่าย ขายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมถงึรบัจา้งก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ส าหรบับรษิทัย่อยหา้แห่งจดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกจิหลกัในการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์รวมถงึรบัเหมางานก่อสรา้งทุกชนิด  

การด าเนินงานของบรษิทัย่อย 

ในระหว่างปี 2559     บรษิทัยอ่ยสองแห่งไดด้ าเนินการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามโครงการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์สามแหง่ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัสทิธิใ์นการจ าหน่ายกระแส ไฟฟ้าใหแ้ก่การ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้เสรจ็ในปรมิาณการผลติไฟฟ้ารวม 9 เมกะวตัต ์    โดยวนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์คอื วนัที ่30 
ธนัวาคม 2559     และบรษิทัย่อยอกีแห่งหนึ่งไดท้ยอยสง่มอบงานระยะที ่ 1 (ภายในเดอืนธนัวาคม 2559) ตามสญัญาตดิตัง้
ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารของมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งซึง่ตามสญัญามปีรมิาณการผลติไฟฟ้าขนาด 
21 เมกะวตัต ์ทัง้นี้ ตามสญัญาก าหนดใหแ้บง่การสง่มอบงานตดิตัง้เป็น 3 ระยะ และตอ้งตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ์ภายในเดอืน
ธนัวาคม 2560 
 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนิน้ี  จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบ
การเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย ภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภแ์ละตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ว่าดว้ยการจกัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัที ่ 1 (ปรบัปรุง 2558) 
เรื่อง “การน าเสนองบการเงนิ” และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง “ก าหนดรายการย่อที่
ตอ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554” ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย และมกีารปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวมนี้  ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  บรษิทัย่อยจ านวน  5  แห่งซึง่จดัตัง้
ขึน้เมื่อวนัที ่5 มกราคม 2558  มดีงัต่อไปนี้ 

 การด าเนินธุรกจิ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ประเภทธรุกจิหลกั ประเทศ ปี 2559 ปี 2558 
บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั  
( * ) 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   
พลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.96 99.96 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   
พลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   
พลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จ ากดั 
( * ) 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   
พลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก   
พลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 100.00 100.00 

( * )  บรษิทัย่อยทีย่งัไมไ่ดด้ าเนินธุรกรรมเชงิพาณชิย ์

บรษิทัฯ จะถอืว่ามกีารควบคมุกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุนหรอืบรษิทัย่อยได้  หากบรษิทัฯ มสีทิธไิดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีใน
ผลตอบแทนของกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อจ านวน
เงนิผลตอบแทนนัน้ได ้ 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย ไดถ้กูน ามารวมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุมจนถงึวนัที่
การควบคุมสิน้สดุลง 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย ไดจ้ดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ และใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญั
เช่นเดยีวกนัส าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญั เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และสว่น
ไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย ไดถู้กตดัออกจากงบการเงนิรวมนี้แลว้ 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ คอื สว่นของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัย่อยสว่นทีไ่ม่ไดเ้ป็นของ
บรษิทัใหญ่ สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในสว่นของก าไรขาดทุนรวมและแสดงในสว่นของผู้
ถอืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิัทใหญ่ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 
3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2558) 
และฉบบัใหม่ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2559 
มาถอืปฏบิตั ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้ เพื่อใหม้เีน้ือหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใช ้ มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวาม
มาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2559) และแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบั
ใหมจ่ านวนหลายฉบบั   ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2560  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัไม่ไดน้ ามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้  

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัปรบัปรงุ  และแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม ่ จะไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิเมื่อน ามาถอืปฏบิตั ิ
อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

91 

 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559)  เรือ่ง งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ก าหนดทางเลอืกเพิม่เตมิส าหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในกจิการ
ร่วมคา้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  โดยเลอืกบนัทกึตามวธิสีว่นไดเ้สยีได ้ ตามทีอ่ธบิายไวใ้น
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2559)  เรื่อง  เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ ทัง้นี้  กจิการตอ้งใชว้ธิกีารบนัทกึ
บญัชเีดยีวกนัส าหรบัเงนิลงทุนแต่ละประเภทและหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิสีว่นไดเ้สยีในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ   กจิการตอ้งปรบัปรุงรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัยอ้นหลงั 

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย เนื่องจากฝ่ายบรหิารคาดว่าจะบนัทกึเงนิลงทุนดงักลา่วตามวธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามเดมิ 
 
4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนิ จดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบงบการเงนิยกเวน้ตามที่
กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน    

4.1 การรบัรูร้ายได ้

บรษิทัฯ  รบัรูร้ายไดเ้มื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชจีะเขา้สูก่จิการและ
สามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

 4.1.1   รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาว 

รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ และการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาวจะรบัรูเ้ป็นรายไดต้าม 
วธิอีตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ ซึง่ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบตน้ทุนงานก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงาน
ก่อสรา้งทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา  รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ตามขัน้ความส าเรจ็ของงานแต่ยงัไม่ถงึก าหนดเรยีก
ช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น "รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ" ภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีน ส าหรบัรายไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัรูต้ามขัน้
ความส าเรจ็ของงานแต่ไดเ้รยีกช าระเงนิตามสญัญาแลว้ แสดงไวเ้ป็น "รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า"  ภายใตห้นี้สนิหมุนเวยีน 

4.1.2 รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะสัน้ 

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อตดิตัง้แลว้เสรจ็ ลกูคา้รบัมอบงานและบรษิทัฯ ได้ออกใบแจง้หนี้ใหก้บั
ลกูคา้แลว้ 

 4.1.3 รายไดจ้ากการขาย รบัรูเ้มื่อสง่มอบ โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้
  แลว้ 

4.1.4 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อใหบ้รกิารเสรจ็สิน้แลว้ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  (ต่อ) 

4.1 การรบัรูร้ายได ้(ต่อ) 

4.1.5     รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็นจ านวนทีส่ทุธจิากภาษขีายและสว่นลด  รายไดจ้ากการขายตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ค านวณตามอตัราทีก่ าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  โดยจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมกีารสง่มอบและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนัน้ 

4.1.6 รายไดอ้ื่น รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  หมายถงึ  เงนิสด  เงนิฝากธนาคาร  และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู  
ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีม่กี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มภีาระผกูพนัใดๆ รวมถงึ
ตัว๋เงนิประเภทเผื่อเรยีกและตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่า และไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช้ 

เงนิฝากประจ าเกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัยไ์ม่
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.3 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลกูหนี้การคา้ แสดงตามจ านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี้
ไม่ได ้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้ การวเิคราะหอ์ายุหน้ี และสถานะทางการเงนิปัจจุบนัของลกูหนี้ ณ 
วนัทีร่ายงาน 

4.4 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดต ่ากว่าและสทุธดิว้ยจ านวนค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
สนิคา้เสือ่มสภาพ   ราคาทุนค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ือ้ ตน้ทุนในการดดัแปลงและตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพปัจจุบนั  ในกรณี
ของสนิคา้ส าเรจ็รปูและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเสรจ็  ตน้ทุนสนิคา้รวมการปันสว่นของค่าแรงทางตรงและ   ค่าโสหุย้การผลติ
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถงึระดบัก าลงัการผลติปกต ิ

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ   
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  (ต่อ) 

4.5 เงนิลงทุน 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุน 

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทุน    

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ในงบการเงนิรวม แสดงมลูค่าตามวธิสีว่นไดเ้สยี เงนิลงทุนในการร่วมคา้วดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยราคา
ทุนและปรบัปรุงภายหลงัโดยรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรหรอืขาดทุนหลงัการไดม้าส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  และ
รายการเคลื่อนไหวของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็   เมื่อสว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในการร่วมคา้มมีลูค่าเท่ากบั
หรอืเกนิกว่ามลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในการรว่มคา้  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่รบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนอกี
ต่อไป  เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัในหนี้ของการร่วมคา้หรอืรบัว่าจะจ่ายหนี้แทนการร่วมคา้   

4.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ทีด่นิ  แสดงมลูค่าดว้ยราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถงึตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย์ ตน้ทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีก่จิการก่อสรา้งเอง 
รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ใน
สภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุน
การกูย้มื 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภทหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยโ์ดยวธิี
เสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ   5, 10 และ 20 ปี 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร   5 - 25 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน   5 - 20 ปี 
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิ   21 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน   5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ  และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานไดม้กีารทบทวน และปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอื และอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.7 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย์ ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พรอ้มทีจ่ะใชห้รอืขายได ้ น าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใช้ ไดต้ามประสงค ์
ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ  ถอืเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ  ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จาก
การกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

4.8 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่่ายเริม่แรกสทุธจิากค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดั ตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมขีอ้บง่ชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ค านวณตามอายุการใหป้ระโยชน์ ดงันี้.- 

ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์   5 ปี 
ใบรบัรองคุณภาพ   25 ปี 

4.9 ผลประโยชน์พนกังาน 

4.9.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
และกองทุนส ารองเลีย้งชพี วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสด และบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนกังาน 

4.9.2 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุ
และจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนั ณ วนัทีร่ายงาน และตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายถุูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติิ
อสิระโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอายุ ค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิ
เดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกล ้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติจิะถูกบนัทกึเขา้ก าไรหรอื
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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4.10 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระหนี้สนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจบุนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสญูเสยีทรพัยากรทีม่ี
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ เพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
4.11 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท  ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ  ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่
รายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้   ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่าไดบ้นัทกึเป็นรายได้
หรอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้ใช้สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าซึง่เป็น
อตัราแลกเปลีย่นทีท่ าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องจ่ายช าระเงนิตราต่างประเทศในอนาคตตามจ านวนและวนัทีท่ี่ไดต้กลงเป็น
การล่วงหน้าลูกหนี้ตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ ก าไรขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะบนัทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทาง
การเงนิ ส่วนเจา้หนี้ตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบนัทกึตามอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าส่วนเพิม่หรอืส่วนลด
ทีเ่ท่ากบัสว่นแตกต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีท่ าสญัญาและอตัราแลกเปลีย่นทีไ่ดต้กลงเป็นการล่วงหน้าตามสญัญาจะตดั
จ าหน่ายตลอดอายุสญัญา ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงสุทธใินงบแสดงฐานะทาง
การเงนิ 

4.12 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี ประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้น
ก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุ้นในกรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้ง
รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั  : 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีล
บงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดด้ าเนินงานและเกดิรายไดท้างภาษ ี  ผูบ้รหิาร
จะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ โดยค านึงถงึสถานการณ์ทีส่ามารถน ากฎหมายภาษอีากรไป
ปฏบิตัซิึง่ขึน้อยู่กบัการตคีวามและจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษอีากร หากคาดว่าจะตอ้งจา่ยช าระใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็
ของรฐั 
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4.12 ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิและ
ราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการ
รบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย ์ หรอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่มใ่ช่การรวมธุรกจิและ ณ วนัทีเ่กดิรายการนัน้ไมม่ี
ผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางบญัช ีและก าไร (ขาดทุน) ทางภาษ ี  ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษี (และ
กฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาด
ว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี
ไดม้กีารจ่ายช าระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะมกี าไรทางภาษเีพยีง
พอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจาก
ผลต่างชัว่คราว เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลต่างชัว่คราว มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีจะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มี
สทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั  และทัง้
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนั โดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและท า
การปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะไม่มกี าไรทางภาษเีพยีงพอ
ต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบั
รายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

4.13 ก าไรหรอืขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรหรอืขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรหรอืขาดทุนสทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 

4.14 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ  หรอืถูกควบคมุ โดยบรษิทัฯ 
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ  รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการลงทนุ 
บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั  
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4.14 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่
ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารคนส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อี านาจในการ
วางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว ซึง่มอี านาจชกัจงูหรอื
ชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัไมว่่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยค านึงถงึเนื้อหาของความ สมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

4.15 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยดอ้ยค่าลงหรอืไม ่ หากมขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยค่าหรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี   
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์  หมายถงึ  มลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทุนใน
การขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยป์ระมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคต
จะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึง่แปร
ไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ให้
พจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่คา่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม ่ หากมขีอ้บง่ชี้
ดงักล่าว   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชค่่าความนยิมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดก่อน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ เพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงัหกัค่าเสือ่ม
ราคาหรอืค่าตดัจ าหน่ายเสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.16 สญัญาเช่า 

ในการประเมนิว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่า หรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบหรอืไม่นัน้  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาถงึ
เน้ือหาสาระส าคญัของขอ้ตกลงนัน้มากกว่ารปูแบบของสญัญา  โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา กล่าวคอืขอ้ตกลงเป็นสญัญาเชา่
หรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบกต่็อเมื่อ (ก) การปฏบิตัติามขอ้ตกลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัการใชส้นิทรพัยท์ีเ่ฉพาะเจาะจง และ 
(ข) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการใหส้ทิธใินการใชส้นิทรพัยท์ีเ่ฉพาะเจาะจงนัน้ 

หากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาและพบวา่ขอ้ตกลงใดเป็นสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบ  บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยจะแยกจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนส าหรบัสญัญาเช่าสนิทรพัย ์ และ
ค่าตอบแทนส าหรบัสว่นทีเ่ป็นองคป์ระกอบอื่น (เช่น ค่าบรกิาร และตน้ทุนของปัจจยัการผลติ)  โดยใชม้ลูค่ายุตธิรรมเป็นเกณฑ์
ในการแยก  รวมทัง้พจิารณาจดัประเภทส าหรบัค่าตอบแทนของสญัญาเช่าสนิทรพัยด์งักล่าวเป็นสญัญาเช่าการเงนิหรอืสญัญา
เช่าด าเนินงาน 
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4.16 สญัญาเช่า (ต่อ) 

สญัญาเช่าการเงนิ - ดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่า  ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัย ์ ยกเวน้
กรรมสทิธิท์างกฎหมายถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคายุตธิรรม ณ วนั
เริม่ตน้ของสญัญาเช่า พรอ้มภาระหนี้สนิทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้  และคดิ ค่าเสือ่มราคาโดยวธิี
เสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ ดอกเบีย้หรอืค่าใชจ้่ายทางการเงนิและ 
ค่าเสือ่มราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ชา่ 

สญัญาเช่าซึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายตาม
สญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

4.17 การน าเสนอสว่นงานด าเนินงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผล ตอบแทนของ
การด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

ผลการด าเนินงานของสว่นงานทีร่ายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ (ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถงึรายการ
ทีเ่กดิขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันสว่นอย่างสมเหตุสมผล รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นได้
สว่นใหญ่เป็นรายการสนิทรพัยเ์งนิลงทุน ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้ 

4.18 เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้
อื่น หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัช ี เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นและหนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบัรายการแต่ละรายการได้
เปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.19 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้
สมมตฐิานหลายประการ  ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์ หนี้สนิ รายได้
และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมคีวามเชื่อมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิต่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอาจแตกต่างไป
จากทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทางบญัชจีะ
บนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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4.19 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

4.19.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ   และ
บรษิทัย่อย ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใช ้     ดุลยพนิจิบน
พืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

4.19.2 การประมาณการตน้ทุนโครงการ 

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  ประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งของแต่ละโครงการโดยวศิวกรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซึง่ค านวณ
จากการประมาณการวสัดุ ค่าแรง และค่าโสหุย้ทีต่อ้งใชใ้นการใหบ้รกิารก่อสรา้งจนเสรจ็ ประกอบกบัการพจิารณาถงึแนวโน้ม
ของการเปลีย่นแปลงราคาวสัดุก่อสรา้ง บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกรณีทีต่น้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอย่างเป็นสาระ ส าคญั 

4.19.3 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้ เกดิจากการปรบัมลูค่าของลกูหนี้จากความเสีย่งดา้นสนิเชื่อทีอ่าจเกดิขึน้ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลย
พนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้แต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของลกูหนี้รายตวั 
ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี  การวเิคราะหอ์ายุลกูหนี้  และการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั อย่างไรกต็าม 
การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ดงันัน้การปรบัปรุงค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต 

4.19.4 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูคา่ทีค่าดว่าอาจเกดิความเสยีหาย
เน่ืองจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื  ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและ
การลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 

4.19.5  อาคาร และอุปกรณ์ และ ค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อ
เลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืหากมกีารเปลีย่นแปลง 

4.19.6 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลา และบนัทกึผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลู
ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.19 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

4.19.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
จะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการ
ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเทา่ใดโดยพจิารณาถงึจ านวนก าไร
ทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละชว่งเวลา 

4.19.8 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการถงึความ
น่าจะเป็นทีพ่นกังานจะท างานจนครบเกษยีณอายุโดยค านึงถงึขอ้มลูในอดตีซึง่จะทบทวนทุกปี สมมตฐิานที่ใชใ้นการค านวณจะ
ค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี  ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังานซึง่จะถูกค านวณขึน้ทุกปี 
 
5. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย กจิการรว่มคา้ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายสว่นหนึ่ง
ของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/หรอื การ
เป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อยอธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 ประกอบดว้ย 

 ลกัษณะ ด าเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ความสมัพนัธ ์ ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ปี 2559 ปี 2558 

บรษิทั แฟ๊ค เรน้ท ์จ ากดั 1 ใหเ้ช่าโกดงัสนิคา้ ไทย - - 
  และอาคารโรงงาน    
บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จ ากดั 2 ส ารวจ ออกแบบและ ไทย - - 
  ตดิตัง้แผงเซลล ์    
  แสงอาทติย ์    
กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ีท ี 3 จ าหน่ายพรอ้มตดิตัง้แผง ไทย - - 
  เซลลแ์สงอาทติยแ์ละ    
  อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง    

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการร่วมคา้ 

1) กรรมการของบรษิทัดงักล่าวเป็นบุคคลใกลช้ดิกบักรรมการของบรษิทัฯ 

2) กรรมการท่านหนึ่งของบรษิทัดงักล่าวเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

3) กจิการร่วมคา้กบับรษิทั ไทยโพลคีอนส ์ จ ากดั (มหาชน) โดยมสีว่นแบ่งก าไรขาดทุนและความรบัผดิชอบตาม

สดัสว่นรอ้ยละ 50 เท่ากนั 
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5. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

    หน่วย : บาท 

   นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ก าหนดราคา ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
บริษทัย่อย      
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ 

ตามสญัญา - - 685,617,659 - 

รายไดค้่าบรหิารจดัการ ตามสญัญา - - 3,780,000 - 
ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 7 ต่อปี - - 434,916 - 
กิจการร่วมค้า      
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ 

ตามสญัญา 406,915,000 - 406,915,000 - 

รายไดค้่าบรหิารจดัการ ตามสญัญา 300,000 - 300,000 - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด 1,035,000 - 1,035,000 - 
ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ ตามสญัญา 81,643,002 - 81,643,002 - 
ค่าเช่าโกดงัเกบ็สนิคา้  46,410 บาทต่อ

เดอืน 
417,690 

556,920 417,690 556,920 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชมุ เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้ง
ชพี สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารโดยสรุปไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 34,823,366 30,104,356 34,823,366 30,104,356 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,353,267 705,520 1,353,267 705,520 
รวม  36,176,633 30,809,876 36,176,633 30,809,876 
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5. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 542,528,049 255,068 
กจิการร่วมคา้ 15,226,597 - 15,226,597 - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 941,750 - 941,750 - 
รวม 16,168,347 - 558,696,396 255,068 

รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ     
บรษิทัย่อย - - 107,798,003 - 
กจิการร่วมคา้ 146,489,400 - 146,489,400 - 
รวม 146,489,400 - 254,287,403 - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 3,026,445 1,801,973 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 29,204,115 - 29,204,115 - 
รวม 29,204,115 - 32,230,560 1,801,973 

 
 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

ในปี 2559  บรษิทัย่อย  3 แห่งไดล้งนามในสญัญากบัหน่วยงานราชการ 3 แหง่ และมหาวทิยาลยั 1 แหง่ ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิและบนหลงัคา ในการนี้บรษิทัย่อยไดว้่าจา้งใหบ้รษิทัฯ เป็นผูต้ดิตัง้ระบบ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามโครงการดงักล่าว ภายหลงัการตดัรายการระหว่างกนัสว่นหนึ่งของรายการดงักล่าวได้
แสดงในงบการเงนิรวมภายใตห้วัขอ้ “ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์”   

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 
 หน่วย : บาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี ยอดคงเหลอื 

 
(รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 59 ใหกู้เ้พิม่ รบัช าระคนื 31 ธ.ค. 59 

บรษิทัย่อย 7.00 5,000,000 13,405,000 (10,000,000) 8,405,000 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 2 แห่ง  ซึง่ครบก าหนดช าระวนัที ่10 เมษายน 2560 และวนัที ่
26 มถุินายน 2560 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัยอ่ย 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 
 (รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 59 กูเ้พิม่ จ่ายช าระ 31 ธ.ค. 59 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 7.00 108,000,000 20,000,000 (43,050,000) 84,950,000 

บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย 3 แห่ง โดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหก้บับรษิทัย่อยแต่ละแห่งจ านวน 27 ลา้นบาท และ
ออกตัว๋สญัญาใช้เงินให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งเพิม่อกีจ านวน 5 ล้านบาท    เงินกู้ยมืดงักล่าวครบก าหนดช าระคืนในวนัที่ 6 
มกราคม 2560 และวนัที่ 5 เมษายน 2560 
 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
เงนิสดในมอื 170,000 95,000 145,000 70,000 
เชค็รบัทีถ่งึก าหนดช าระ - 2,347,905 - 2,377,905 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 11,718,897 1,218,560 11,698,897 1,221,815 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 28,790,285 70,701,898 26,193,411 47,366,463 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจ า 3 
เดอืน 

417,708 - 417,708 - 

รวม 41,096,890 74,363,363 38,455,016 51,036,183 

 เงนิฝากธนาคารประเภทประจ าดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.875% ต่อปี 
 
 

7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ลกูหนี้การคา้     
ลกูหนี้การคา้ - ในประเทศ - บรษิทัย่อย - - 541,405,157 - 
ลกูหนี้การคา้ - ในประเทศ - กจิการร่วมคา้ 15,173,097 - 15,173,097 - 
ลกูหนี้การคา้ - ในประเทศ - บรษิทัอื่น 104,337,978 148,204,352 103,785,169 148,204,352 
ลกูหนี้การคา้ - ต่างประเทศ 5,342,716 75,448,653 5,342,716 75,448,653 
รวมลกูหนี้การคา้ 124,853,791 223,653,005 665,706,139 223,653,005 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (19,882,587) (20,271,540) (19,882,587) (20,271,540) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 104,971,204 203,381,465 645,823,552 203,381,465 
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7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- (ต่อ) 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

 

ลกูหนี้อื่น     
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัย่อย - - 513,600 - 
ลกูหนี้อื่น - กจิการร่วมคา้ 53,500 - 53,500 - 
เงนิทดรองจ่าย 2,428,266 7,197,499 2,428,266 7,197,499 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัย่อย - - 609,292 255,068 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัอื่น 733,695 1,173,502 733,695 1,173,502 
รายไดค้า้งรบั 649,289 368,067 368,067 368,067 
เงนิจ่ายล่วงหน้า - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 941,750 - 941,750 - 
เงนิจ่ายล่วงหน้า - บรษิทัอื่น 4,548,584 11,076,448 4,548,584 11,076,448 
ลกูหนี้ค่าใชจ้่ายโครงการ 2,498,845 27,554,032 2,498,845 27,554,032 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 8,546,100 4,202,746 8,546,100 4,202,746 
รวมลกูหนี้อื่น 20,400,029 51,572,294 21,241,699 51,827,362 
 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 125,371,233 254,953,759 667,065,251 255,208,827 
 
ลกูหนี้การคา้  แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 54,172,745 40,481,888 368,809,468 40,481,888 
ลกูหนี้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระ :     
   น้อยกว่าหรอืเทา่กบั 3 เดอืน 24,819,816 129,335,709 148,404,816 129,335,709 
   มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 26,191,385 5,951,822 128,822,010 5,951,822 
   มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - 4,104,000 - 4,104,000 
   มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 19,669,845 43,779,586 19,669,845 43,779,586 
รวม  124,853,791 223,653,005 665,706,139 223,653,005 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (19,882,587) (20,271,540) (19,882,587) (20,271,540) 

สทุธ ิ  104,971,204 203,381,465 645,823,552 203,381,465 
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7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเปลีย่นแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มดีงันี้.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 20,271,540 20,690,644 20,271,540 20,690,644 
บวก เพิม่ระหว่างปี 727,960 1,623 727,960 1,623 
หกั โอนกลบัรายการระหว่างปี (1,116,913) (420,727) (1,116,913) (420,727) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 19,882,587 20,271,540 19,882,587 20,271,540 

 
8. รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระและรายได้ค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

มลูค่างานตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาวทีท่ ากบั     

- บรษิทัย่อย 
- - 683,574,000 - 

- กจิการร่วมคา้ 
406,915,000 - 406,915,000 - 

- บรษิทัอื่น 
148,063,486 275,856,894 148,063,486 275,856,894 

รวมมลูค่าตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาว 554,978,486 275,856,894 1,238,552,486 275,856,894 
เงนิประกนัผลงานตามสญัญา 4,922,500 1,174,172 4,922,500 1,174,172 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ    
การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็     
บรษิทัย่อย - - 462,871,804 - 
กจิการร่วมคา้ 406,915,000 - 406,915,000 - 
บรษิทัอื่น 49,625,742 194,129,305 49,625,742 194,129,305 
รวม 456,540,742 194,129,305 919,412,546 194,129,305 
หกั มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ (264,986,791) (78,488,675) (598,026,607) (78,488,675) 
รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 191,553,951 115,640,630 321,385,939 115,640,630 
 

รายได้ค่าก่อสรา้งรบัลว่งหน้า 
 

  
มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ - 31,444,206 222,750,000 31,444,206 
หกั การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่น 

ของงานทีท่ าเสรจ็ - (13,733,063) (200,716,015) (13,733,063) 
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า - 17,711,143 22,033,985 17,711,143 

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 



รายงานประจ าปี2559  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

106 

 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 325,188,423 597,542,792 325,188,423 597,542,792 
งานระหว่างท า 79,514,987 - 79,514,987 - 
วตัถุดบิ 403,467,779 276,887,156 403,467,779 276,887,156 
อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง 37,359,316 40,807,093 37,359,316 40,807,093 
สนิคา้ระหว่างทาง 1,110,543 6,350,831 1,110,543 6,350,831 
รวม 846,641,048 921,587,872 846,641,048 921,587,872 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลด 

มลูค่าของสนิคา้ (5,859) (5,859) (5,859) (5,859) 

สทุธ ิ  846,635,189 921,582,013 846,635,189 921,582,013 
 
10. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 93,994,757 68,515,079 88,256,291 68,179,698 
ลกูหนี้ (เจา้หนี้) จองอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ (1,568,222) 2,416,291 (1,568,222) 2,416,291 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 40,817,748 4,243,537 5,285,641 4,245,139 
รวม 133,244,283 75,174,907 91,973,710 74,841,128 

 
11. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั  ประกอบดว้ย.- 

 อตัราส่วนลด  หน่วย : บาท 
 (รอ้ยละ : ต่อปี)  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประเภทเงนิฝาก ปี 2559 ปี 2558 เพื่อค ้าประกนั ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
เงนิฝากประจ า 3 - 36 เดอืน 0.80-2.45 0.75-2.55 วงเงนิสนิเชื่อ 131,200,000 131,409,900 131,200,000 131,409,900 
เงนิฝากออมทรพัย ์   การใชไ้ฟฟ้า 115,000 115,000 115,000 115,000 
รวม    131,315,000 131,524,900 131,315,000 131,524,900 

เงนิฝากประจ าขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรวมเป็นเงนิ. 131.20 ลา้นบาท  ค ้า
ประกนัสญัญาว่าจา้งตดิตัง้ของบรษิทัย่อย 2 แห่ง และกจิการร่วมคา้ 1 แหง่ รวมเป็นเงนิ 67.55 ลา้นบาท 
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย.- 

 
ทุนเรอืนหุน้ 

 
 

 
ทุนจดทะเบยีน ทุนช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน 

 
(พนับาท) (พนับาท) (รอ้ยละ) 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั 1,000 1,000 1,000 1,000 99.96 99.96 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั 100,000 100,000 33,250 33,250 100.00 100.00 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั 100,000 100,000 33,250 33,250 100.00 100.00 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จ ากดั 100,000 100,000 33,250 33,250 100.00 100.00 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั 105,000 100,000 105,000 33,250 100.00 100.00 

 

 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
เงนิลงทุนตามวธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบัส าหรบัปี 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั 998 998 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั 33,250 33,250 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั 33,250 33,250 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จ ากดั 33,250 33,250 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั 105,000 33,250 - - 
รวม 205,748 133,998 - - 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั  โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั  ครัง้ที ่4/2559  เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559     มมีติ
อนุมตัใิหบ้รษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 5 ลา้นบาท  โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน  50,000  หุน้  มลูค่าหุน้ละ 100 บาท  และ
ใหเ้รยีกช าระทุนทีเ่หลอือกีจ านวน  66.75 ลา้นบาท   ในการนี้บรษิทัใหญ่ไดซ้ือ้หุน้เพิม่ทุนและจ่ายค่าหุน้ทีบ่รษิทัย่อยเรยีกช าระ
ทัง้หมดรวมเป็นเงนิ 71.75 ลา้นบาท   บรษิทัย่อยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสรจ็ เมื่อ
วนัที ่7 ธนัวาคม 2559 
 

13. เงินลงทุนในกิจการรว่มค้า 

เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ ประกอบดว้ย.- 

   
หน่วย : พนับาท 

   
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) เงนิลงทุนตาม เงนิลงทุนตาม 

 
(รอ้ยละ) วธิสีว่นไดเ้สยี วธิรีาคาทุน 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ีท ี 50.00 - 3,023,138 - - - 

บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาการร่วมคา้กบับรษิทั ไทยโพลคีอนส ์ จ ากดั (มหาชน) ภายใตช้ื่อ “กจิการร่วมคา้ เอส แอล 
ท ีท”ี  มวีตัถุประสงคเ์พื่อรบังานโครงการงานก่อสรา้งจากบรษิทัแหง่หนึ่ง  โดยทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะท างานร่วมกนั โดยมสีว่น
แบ่งก าไรขาดทุนและความรบัผดิชอบตามสดัสว่นรอ้ยละ 50  เท่ากนั  
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิ และ อาคาร และ เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ รวม 

 
สว่นปรบัปรงุ สว่นปรบัปรงุ อุปกรณ์โรงงาน ตดิตัง้และ 

 
ระหวา่งก่อสรา้ง 

 
 

ทีด่นิ อาคาร 
 

อุปกรณ์ส านกังาน 
 

และตดิตัง้ 
 ราคาทุน 

       ณ วนัที ่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 
ซือ้เพิม่ระหวา่งปี 598,650 442,540 17,862,316 2,101,764 - 705,598,605 726,603,875 
รบัเขา้(โอนออก) - 75,000 17,629,083 - - (17,704,083) - 
ณ วนัที ่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 วนัที ่1 มกราคม 2558 18,087,214 29,318,429 118,848,022 5,845,380 21,725,457 - 193,824,502 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 1,939,191 9,088,375 73,191,928 2,545,679 4,749,514 - 91,514,687 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 20,026,405 38,406,804 192,039,950 8,391,059 26,474,971 - 285,339,189 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

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

       ณ วนัที ่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 วนัที ่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 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิ และ อาคาร และ เครื่องจกัรและ โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ งานระหว่างตดิตัง้ รวม 

 
ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์โรงงาน พลงังาน ตดิตัง้และ 

 
ระหว่างก่อสรา้ง โครงการผลติไฟฟ้า 

 
 

ทีด่นิ อาคาร 
 

อาทติย ์ อปุกรณ์ส านกังาน 
 

และตดิตัง้ พลงังานแสงอาทคิย ์
 ราคาทนุ 

   
 

   
 

 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 49,339,904 191,858,036 1,104,758,147 - 14,953,006 35,289,333 766,684,994 - 2,162,883,420 
ซือ้เพิม่ระหวา่งปี 6,216,685 1,184,490 8,004,968 - 2,835,847 3,411,215 182,439,027 622,249,105 826,341,337 
จ าหน่ายระหวา่งปี - 

- 
- 

8,765,661 
- 

837,141,471 
- - 

- 
(2,878,505) 

- 
- 

(939,761,497) 
- (2,878,505) 

(93,854,365) รบัเขา้(โอนออก) 71,354,163 (71,354,163) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 55,556,589 201,808,187 1,949,904,586 71,354,163 17,788,853 35,822,043 9,362,524 550,894,942 2,892,491,887 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

   
 

   
 

 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 20,026,405 38,406,804 192,039,950 - 8,391,059 26,474,971 - - 285,339,189 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1,957,122 

- 
9,241,130 

- 
81,349,282 

- 
317,756 2,796,377 

- 
4,479,613 

(2,878,504) 
- 
- 

- 100,141,280 
(2,878,504) จ าหน่ายระหวา่งปี - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 21,983,527 47,647,934 273,389,232 317,756 11,187,436 28,076,080 -  382,601,965 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

   
 

   
 

 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

   
 

   
 

 ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 18,789,313 152,390,673 912,718,197 - 6,561,947 8,814,362 766,684,994 - 1,865,959,486 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 23,048,876 153,099,694 1,676,515,354 71,036,407 6,601,417 7,745,963 9,362,524 550,894,942 2,498,305,177 

    
 

   
 

 ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย.- 
   

 

 
  ปี 2559 ปี 2558 

ตน้ทนุการผลติ และตน้ทนุขาย 
   

 
   

92,426,684 82,155,612 
ค่าใชจ้า่ยบรหิาร 

   
 

 
 

 
7,714,596 9,359,075 

รวม 
   

 
   

100,141,280 91,514,687 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ทีด่นิ และ อาคาร และ เครือ่งจกัรและ เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ รวม 

 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน ตดิตัง้และ 

 
ระหว่างก่อสรา้ง 

 
    

อุปกรณ์ส านกังาน 
 

และตดิตัง้ 
 ราคาทุน 

       
ณ วนัที ่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 
ซื้อเพิม่ระหว่างปี 598,650 442,540 17,862,316 2,101,764 - 701,098,605 722,103,875 
จ าหน่ายระหว่างปี - - - - - - - 
รบัเขา้(โอนออก) - 75,000 17,629,083 - - (17,704,083) - 
ณ วนัที ่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 วนัที ่1 มกราคม 2558 18,087,214 29,318,429 118,848,022 5,845,380 21,725,457 - 193,824,502 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 1,939,191 9,088,375 73,191,928 2,545,679 4,749,514 - 91,514,687 
จ าหน่ายระหว่างปี - - - - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 20,026,405 38,406,804 192,039,950 8,391,059 26,474,971 - 285,339,189 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

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

       ณ วนัที ่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 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 18,789,313 152,390,673 912,718,197 6,561,947 8,814,362 762,184,994 1,861,459,486 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ทีด่นิ และ อาคาร และ เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ รวม 

 
สว่นปรบัปรงุทีด่นิ สว่นปรบัปรงุอาคาร อุปกรณ์โรงงาน ตดิตัง้และ 

 
ระหวา่งก่อสรา้ง 

 
    

อุปกรณ์ส านกังาน 
 

และตดิตัง้ 
 ราคาทุน 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 49,339,904 191,858,036 1,104,758,147 14,953,006 35,289,333 762,184,994 2,158,383,420 
ซือ้เพิม่ระหวา่งปี 9,900 1,184,490 8,004,968 2,835,847 3,411,215 182,439,027 197,885,447 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (2,878,505) - (2,878,505) 
รบัเขา้(โอนออก) - 8,765,661 837,141,471 - - (939,761,497) (93,854,365) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 49,349,804 201,808,187 1,949,904,586 17,788,853 35,822,043 4,862,524 2,259,535,997 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 20,026,405 38,406,804 192,039,950 8,391,059 26,474,971 - 285,339,189 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 1,957,122 9,241,130 81,349,282 2,796,377 4,479,613 - 99,823,524 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (2,878,504) - (2,878,504) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 21,983,527 47,647,934 273,389,232 11,187,436 28,076,080 - 382,284,209 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 18,789,313 152,390,673 912,718,197 6,561,947 8,814,362 762,184,994 1,861,459,486 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 16,842,091 153,099,694 1,676,515,354 6,601,417 7,745,963 4,862,524 1,865,667,043 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย.- 

     

ปี 2559 ปี 2558 
ตน้ทุนการผลติ และตน้ทุนขาย 

     
92,066,831 82,155,612 

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 
     

7,756,693 9,359,075 
รวม 

     
99,823,524 91,514,687 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  บรษิทัฯ มขีอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบั ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ดงันี้.-  

1) สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ของบรษิทัฯ ทีโ่อนเขา้บญัชเีครื่องจกัร สว่นใหญ่เป็นงานขยายสายการผลติแผ่น
เซลลแ์สงอาทติย ์

2) ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และเครือ่งจกัร  ซึง่มมีลูค่าตามบญัชจี านวน 925.98 ลา้นบาท  (ปี 2558 : 738.38     ลา้น
บาท) ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบัสนิเชื่อทีท่ ากบัธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17 
และขอ้ 20 

3) บรษิทัฯ  มรีาคาทุนของสนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสือ่มราคาจนหมดมลูค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่  จ านวน 70.22 ลา้นบาท  
(ปี 2558 : 69.95 ลา้นบาท)  

4) ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึตน้ทุนการกูย้มืจ านวน 48.13 ลา้นบาท ทีเ่กดิจากดอกเบีย้เงนิกูย้มืเพื่อก่อสรา้งโรงงาน
เป็นสว่นหนึ่งตน้ทุนของสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง โดยมอีตัราการตัง้เป็นทุนของสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ  
4 ถงึ 5 ต่อปี 
15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 
     ซอฟแวร ์ ใบรบัรอง รวม 
     คอมพวิเตอร ์ คุณภาพ  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  3,136,745 5,801,022 8,937,767 
ซือ้เพิม่ระหว่างปี  3,019,961 - 3,019,961 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  (954,483) (276,020) (1,230,503) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  5,202,223 5,525,002 10,727,225 
ซือ้เพิม่ระหว่างปี  1,374,533 5,159,104 6,533,637 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  (1,389,300) (629,428) (2,018,728) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  5,187,456 10,054,678 15,242,134 

 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ซอฟแวร ์ ใบรบัรอง รวม 
     คอมพวิเตอร ์ คุณภาพ  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  3,136,745 5,801,022 8,937,767 
ซือ้เพิม่ระหว่างปี  3,019,961 - 3,019,961 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  (954,483) (276,020) (1,230,503) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  5,202,223 5,525,002 10,727,225 
ซือ้เพิม่ระหว่างปี  1,374,533 5,159,104 6,533,637 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  (1,389,300) (629,428) (2,018,728) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  5,187,456 10,054,678 15,242,134 
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16. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 10,552,556 22,397,961 10,552,556 22,397,961 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - (710,988) - (710,988) 
รวม 10,552,556 21,686,973 10,552,556 21,686,973 

 
16.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ 
   

ณ วนัที ่ 
1 ม.ค. 59 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น 
 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 59 

   
ก าไรหรอื
ขาดทุน 

ก าไรหรอื 
ขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหนี้การคา้ 2,882,258 (10,000) - 2,872,258 
สนิคา้คงเหลอื 1,172 - - 1,172 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 3,131,743 583,406 13,783 3,728,932 
ผลขาดทุนทางภาษ ี 14,065,839 (13,976,828) - 89,011 
ขาดทุนจากสญัญาซือ้ขายเงนิตรา 
    ต่างประเทศล่วงหน้า - 1,544,234 - 1,544,234 
รวม  22,397,961 (11,859,188) 13,783 10,552,556 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ก าไรจากสญัญาซือ้ขายเงนิตรา  
     ต่างประเทศล่วงหน้า (710,988) 710,988 - - 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธ ิ 21,686,973 (11,148,200) 13,783 10,552,556 
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16. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  (ต่อ) 

16.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

ณ วนัที ่ 
1 ม.ค. 58 

 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 
 

   ก าไรหรอื
ขาดทุน 

 

ก าไรหรอื
ขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหนี้การคา้ 2,966,107 (83,849) - 2,882,258 
สนิคา้คงเหลอื 1,172 - - 1,172 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 2,637,914 380,962 112,867 3,131,743 
ผลขาดทุนทางภาษ ี - 14,065,839 - 14,065,839 
รวม  7,922,142 14,362,952 112,867 22,397,961 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ก าไรจากสญัญาซือ้ขายเงนิตรา     
   ต่างประเทศล่วงหน้า - (710,988) - (710,988) 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช-ีสทุธ ิ 7,922,142 13,651,964 112,867 21,686,973 

 
16.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้สรุปไดด้งันี้.- 

 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั      
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี  460,771 - - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี ่
เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรู ้
เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ 11,148,200 (13,651,964) 11,148,200 (13,651,964) 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้  11,608,971 (13,651,964) 11,148,200 (13,651,964) 
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16. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  (ต่อ) 

16.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้สรุปไดด้งันี้.- (ต่อ) 

 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ปี 2559 ปี 2558 

    

จ านวน
เงนิ 

รายได ้ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ รายได ้ จ านวนเงนิ 

    
ก่อนภาษ ี (คา่ใช้จา่ย) สทุธจิากภาษ ี ก่อนภาษ ี (คา่ใช้จา่ย) สทุธจิาก

ภาษ ี

  
 ทางภาษ ี   ทางภาษ ี  

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั : 
      

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง 
      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 68,914 (13,783) 55,131 546,335 (112,867) 451,468 
 
16.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2559 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี
 (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้  (38,865,354)  55,720,921 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี  - 20% 11,144,184 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่าย     
   ทีไ่ม่สามารถน ามาหกัใน     
   การค านวณก าไรทางภาษ ี  -  4,016 
ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ)  - 20% 11,148,200 

 
16.4  อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปีภายหลงัปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็น
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

เมื่อวนัที ่22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิไดม้มีตใิหป้รบัลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากอตัรารอ้ยละ 
30 เป็นอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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16. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  (ต่อ) 

16.4  อตัราภาษ ี (ต่อ) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ วนัที่
รายงาน 
 
17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  ประกอบดว้ย.- 

  อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ) หน่วย : บาท 

  
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 2.80 -7.375 3.00 - 3.75 43,808,197 24,965,567 43,808,197 24,965,567 
ทรสัตร์ซีที 3.00 - 4.75 3.00 - 5.75 397,152,387 351,901,361 397,152,387 351,901,361 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 5.25 - 144,167,100 - 144,167,100 - 

รวม    585,127,684 376,866,928 585,127,684 376,866,928 

บรษิทัฯ มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละสนิเชื่ออื่นกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง รวมจ านวน 1,279 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยจ านอง
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง อาคารโรงงานพรอ้มเครื่องจกัรของบรษิทัฯ บางสว่น จ าน าสทิธริบัคนืเงนิฝากประจ า และกรรมการของ
บรษิทัฯ นอกจากน้ีในการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บรษิทัฯ ตอ้งมอบอ านาจการรบัเงนิจากโครงการตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยบ์น
หลงัคาแกธ่นาคาร มลูค่ารวม 628.36 ลา้นบาท 
 
18. ตัว๋แลกเงินขายลด 

ตัว๋แลกเงนิขายลด ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ตัว๋แลกเงนิขายลดยกมา 400,000,000 - 400,000,000 - 
บวก กูเ้พิม่ระหว่างปี 700,000,000 400,000,000 700,000,000 400,000,000 
หกั จ่ายระหว่างปี (300,000,000) - (300,000,000) - 
สทุธ ิ 800,000,000 400,000,000 800,000,000 400,000,000 
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18. ตัว๋แลกเงินขายลด (ต่อ) 

รายละเอยีดของตัว๋แลกเงนิขายลด ดงันี้ 

   หน่วย : บาท 
จ านวนตัว๋ วนัครบก าหนด  อตัราคดิลด (รอ้ยละ : ต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

แลกเงนิ(ฉบบั) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
1 - 14 ม.ค. 59 4.00 4.00 - 200,000,000 - 200,000,000 
2 5 เม.ย. 60 4 เม.ย. 59 4.10 4.10 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
1 31 ม.ีค. 60 30 ธ.ค. 59 5.01 - 200,000,000 - 200,000,000 - 
1 19 ม.ค. 60 - 4.00 - 100,000,000 - 100,000,000 - 
1 16 ก.พ. 60 - 4.55 - 100,000,000 - 100,000,000 - 
17 22 - 28 ม.ีค.60 - 4.50 - 5.30 - 190,000,000 - 190,000,000 - 
1 23 ม.ีค. 60 - 5.30 - 10,000,000 - 10,000,000 - 

   รวมตัว๋แลกเงนิขายลด 
   

800,000,000 400,000,000 800,000,000 400,000,000 

บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลดใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย ์3 แหง่ บรษิทัอื่น 1 แห่ง และบุคคลอืน่ 17 คน 
 
19. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
เจา้หนี้การคา้     
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 29,204,115 - 29,204,115 - 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 187,964,310 201,087,118 187,964,310 201,087,118 
ตัว๋เงนิจ่าย 1,303,474 - 1,303,474 - 
รวมเจา้หนี้การคา้ 218,471,899 201,087,118 218,471,899 201,087,118 

เจา้หนี้อื่น     
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 10,185,856 131,480,337 10,185,856 131,480,337 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัย่อย - - 3,026,445 1,801,973 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัอื่น 10,537,086 8,953,893 9,645,075 8,728,893 
รายไดเ้งนิรบัล่วงหน้า 1,104,180 6,583,665 1,104,180 6,583,665 
เงนิประกนัผลงาน 7,474,047 364,206 7,474,047 364,206 
อื่นๆ 4,200 4,200 4,200 4,200 
รวมเจา้หนี้อื่น 29,305,369 147,386,301 31,439,803 148,963,274 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 247,777,268 348,473,419 249,911,702 350,050,392 
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20. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
เงนิกูย้มืระยะยาวยกมา 313,540,000 350,000,000 313,540,000 350,000,000 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี 150,000,000 - 150,000,000 - 
หกั    จ่ายช าระระหว่างปี (116,694,000) (36,460,000) (116,694,000) (36,460,000) 
เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 346,846,000 313,540,000 346,846,000 313,540,000 
หกั   สว่นทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี (137,544,000) (87,504,000) (137,544,000) (87,504,000) 
สทุธ ิ 209,302,000 226,036,000 209,302,000 226,036,000 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มสีญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งเพื่อลงทุนในโครงการโรงงานผลติแผ่นเซลล์
แสงอาทติย ์โดยมรีายละเอยีดของเงนิกูด้งันี้ 

   หน่วย : บาท 
วงเงนิกู้ อตัราดอกเบีย้ เงื่อนไขการช าระคนื งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(ลา้นบาท) รอ้ยละ (ต่อปี) เงนิตน้และดอกเบีย้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

350 BIBOR + 
2.91 

ปลอดช าระเงนิตน้ตัง้แต่ 
ก.ค. 57 ถงึ ก.ย. 58  
หลงัจากนัน้ช าระเงนิตน้
รายงวดเดอืนๆ ละ 7.29 
ลา้นบาทพรอ้มดอกเบี้ย
และตอ้งช าระหน้ีทัง้หมด
ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 5 ปี  
นบัตัง้แต่วนัท าสญัญา 

226,036,000 313,540,000 226,036,000 313,540,000 

       

150 MLR - 2 ช าระเงิน ต้ น รายงวด
เดอืนๆ ละ 4.17 ล้านบาท 
พรอ้มดอกเบี้ย และต้อง
ช าระหน้ีทัง้หมดให้เสรจ็
สิ้นภายใน 3 ปี นับตัง้แต่
วนัทีร่บัเงนิกู ้

120,810,000 - 120,810,000 - 

รวม  346,846,000 313,540,000 346,846,000 313,540,000 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ และ  จดจ าน า
สทิธใินการรบัคนืเงนิฝากธนาคาร จ านวน 1 ลา้นบาท 

ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืดงักล่าว  บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ ซึง่รวมถงึการ
ใหบ้รษิทัฯ ด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 2 : 1 และด ารงอตัราสว่น
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไวใ้นอตัราสว่นไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า 
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21. หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สทุธิ 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 4,050,901 5,549,003 4,050,901 5,549,003 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (210,178) (229,722) (210,178) (229,722) 
มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าซือ้ข ัน้ต ่า 3,840,723 5,319,281 3,840,723 5,319,281 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2,450,484) (3,464,419) (2,450,484) (3,464,419) 
สทุธ ิ  1,390,239 1,854,862 1,390,239 1,854,862 

 
22. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุงาน 

การเปลีย่นแปลงมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 15,658,717 13,189,564 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,397,974 1,767,649 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 548,055 527,583 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบัปี (29,000) (390,414) 
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม ่ 68,914 564,335 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 18,644,660 15,658,717 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (3,112,800) (1,992,450) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ 15,531,860 13,666,267 

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเกดิขึน้จากรายการดงัต่อไปนี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
ปี 2559 ปี 2558 

สมมตฐิานทางการเงนิ  413,849 (690,554) 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์ 

 
(344,935) 1,254,889 

รวม 
 

68,914 564,335 
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22. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
ปี 2559 ปี 2558 

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน   
 ตน้ทุนขายและบรกิาร 891,672 577,993 

 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 135,269 193,128 

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 565,821 818,591 

 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 1,353,267 705,520 

รวม 
 

2,946,029 2,295,232 

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    

 
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน - สทุธจิากภาษเีงนิได ้ 55,131 451,468 

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 
รวมในก าไรสะสม    
 ณ วนัที ่1 มกราคม  2,325,700 1,874,232 
 รบัรูร้ะหว่างปี  55,131 451,468 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2,380,831 2,325,700 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

         หน่วย : รอ้ยละ 
         ปี 2559 ปี 2558 
* อตัราคดิลด      3.50 4 
 อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน    7.20 7.50 
 อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน      5 5 
** อตัรามรณะ        100  100  
* อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลระยะยาว  
** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008)  
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22. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจจะเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่ จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวเ้ป็น
จ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

 
หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 
เพิม่ขึน้ ลดลง 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 

  อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (1,807,956) 2,223,884 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคตเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 2,103,420 (1,754,365) 
อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (1,983,819) 2,436,742 

 
จ านวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรบัปีปัจจบุนัและสีปี่ยอ้นหลงัมดีงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
ปี 2559 18,644,660 18,644,660 
ปี 2558 15,658,717 15,658,717 
ปี 2557 - 13,189,564 
ปี 2556 - 10,494,362 
ปี 2555 - 6,179,379 

 
23. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่น
หนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่
ทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน   ส ารองตามกฎหมายดงักลา่ว ไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิ
ปันผลได ้
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24. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวน
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดยแสดงการค านวณดงันี้.- 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปี (บาท) (50,473,817) (60,078,963) 44,572,721 (58,564,645) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ทีอ่อกจ าหน่ายระหวา่งปี (หุน้) 525,816,509 525,816,504 525,816,504 525,816,504 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  (บาท : หุน้) (0.09) (0.11) 0.08 (0.11) 
 
25. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน    

ขอ้มลูสว่นงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้  สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงาน
ไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิ ผลการด าเนินงานของ
สว่นงาน  ทัง้นี้  ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ คอื กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานด าเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงานสว่นงาน
ด าเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้อี านาจการ
ตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : จ าหน่ายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์
สว่นงาน 2 : จ าหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : จ าหน่ายไฟฟ้า 
สว่นงาน 4 : อื่นๆ 
 
สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการน าเสนอการจ าแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภูมศิาสตรโ์ดยก าหนดจากสถานทีต่ัง้ของลกูค้า 
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25. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน   (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่ าคญั ดงันี้.-  

  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 (หน่วย : ลา้นบาท) 

  

ส่วนงานที ่
1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 

ส่วนงานที ่
4 

ตดั
รายการ รวม 

  
ในประเทศ 

ใน
ประเทศ 

ต่างประเท
ศ ในประเทศ ในประเทศ 

ระหว่าง
กนั 

 รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 
    

 
  

 
และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 1,528.32 196.75 292.66 0.80 35.64 - 2,054.17 

หกั รายไดท้ีโ่อนระหว่างส่วนงาน (685.62) - - - - - (685.62) 
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 
ก่อสรา้งไฟฟ้า 842.70 196.75 292.66 0.80 35.64 - 1,368.55 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 

    
 

 
(29.84) 

รายไดท้ีไ่มส่ามารถปันส่วนได ้
    

 
 

6.37 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

    
 

 
(18.41) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในกจิการร่วมคา้       3.02 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

    
 

 
(11.61) 

ก าไรส่วนของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 
    

 
 

- 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

    
 

 
(50.47) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น       (0.06) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      (50.53) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  

    
 

 
 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

    
 

 
 

 
ส่วนทีปั่นสว่นได ้

    
 

 
- 

 
ส่วนทีปั่นสว่นไมไ่ด ้

    
 

 
2,498.31 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
    

 
 

2,498.31 
สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2559 

   
 

 
4,012.45 
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25. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่ าคญั ดงันี้.- (ต่อ) 

  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 (หน่วย : ลา้นบาท) 

  
ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 

ส่วนงานที ่
4 ตดัรายการ รวม 

  
ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ ระหว่างกนั 

 รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 
     

 
 

 
และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 241.45 67.63 335.50 - 38.78 - 683.36 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
     

 (70.01) 
รายไดท้ีไ่มส่ามารถปันส่วนได ้

     
 13.43 

ตน้ทุนทางการเงนิ 
     

 (17.15) 
รายไดภ้าษเีงนิได ้

     
 13.65 

ก าไร(ขาดทุน)สว่นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 
     

 - 
ก าไร(ขาดทุน)ขาดทุนสุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

     
 (60.08) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น       - 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      (60.08) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

     
  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

     
  

 
ส่วนทีปั่นสว่นได ้

     
 - 

 
ส่วนทีปั่นสว่นไมไ่ด ้

     
 1,865.96 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
     

 1,865.96 
สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

     
 3,500.51 

ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้รายใหญ่ 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากลกูคา้ภายนอกหนึ่ง
รายซึง่มมีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกจิการ เป็นจ านวนเงนิ 20.79 ลา้นบาท  
 
26. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รูปและงานระหว่างท า 192,270,486 (279,117,937) 192,270,486 (279,117,937) 
วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 799,668,999 648,738,834 799,668,999 648,738,834 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 36,176,633 30,809,876 36,176,633 30,809,876 
คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 122,297,369 98,550,016 122,297,369 98,550,016 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 102,160,008 92,745,190 101,842,252 92,745,190 
ตน้ทุนทางการเงนิ 18,408,860 17,152,022 18,408,860 18,953,995 
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27. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมตัขิองคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดบางประการ สทิธปิระโยชน์ทีส่ าคญัดงันี้.- 

 
รายละเอยีด 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั 
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

1. บตัรสง่เสรมิเลขที ่ 2181(9)/2548 2523(1)/2557 59-1491-1-00-1-0 59-1492-1-00-1-0 59-1520-1-00-1-0 
2. ส่งเสรมิในกจิการ ผลติเซลล์

แสงอาทติย ์
ผลติเซลล์
แสงอาทติย ์

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

3. วนัทีอ่นุมตักิารสง่เสรมิ 23 ธนัวาคม 2548 11 ธนัวาคม 2557 25 ตุลาคม 2559 17 ตุลาคม 2559 17 ตุลาคม 2559 
4. วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ 29 มกราคม 2557 20 ธนัวาคม 2559 ยงัไมเ่ริม่ ยงัไมเ่ริม่ ยงัไมเ่ริม่ 
 ประกอบกจิการ   ประกอบกจิการ ประกอบกจิการ ประกอบกจิการ 
5. สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั      
5.1 ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั

เครื่องจกัรตามที ่
ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ      
5.2 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

ส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดร้บั 
8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

 จากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทนุนบัแตว่นัทีเ่ริม่ม ี

     

 รายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้      
5.3 ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั

วตัถุดบิและวสัดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้ 
ครบก าหนดวนัที ่7 
พฤศจกิายน 2563 

5 ปีนบัแต ่
วนัน าเขา้ครัง้แรก 

   

 มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติ
เพื่อส่งออกเป็นระยะเวลาที ่

  - - - 

 ก าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิฯ      
5.4 ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผล

จากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 
ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได้
ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการ 

     

 ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคล 

     

5.5 ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทนุในการ
ตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวย 

อตัรารอ้ยละ 25 อตัรารอ้ยละ 25 - - - 

 ความสะดวก อตัรารอ้ยละของ 
เงนิลงทนุนอกเหนือการหกั 

     

 ค่าเสื่อมราคาตามปกต ิ      

 



รายงานประจ าปี2559   บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

126 

27. สิทธิประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและสว่นที่
ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 
กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม 

 
ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 

 
ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 

 
 

การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ 
 

การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ 
 รายได ้ 529,409,280 848,537,962 1,377,947,242 522,375,430 174,414,530 696,789,960 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (771,553,068) (645,259,528) (1,416,812,596) (553,891,908) (216,629,270) (770,521,178) 
รายได ้ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิ
ได ้

- (11,608,971) (11,608,971) - 13,651,964 13,651,964 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบั
ปี 

(242,143,788) 191,669,463 (50,474,325) (31,516,478) (28,562,776) (60,079,254) 

 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 
กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม 

 
ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 

 
ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 

 
 

การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ 
 

การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ 
 รายได ้ 792,961,125 1,270,959,242 2,063,920,367 522,375,430 174,576,913 696,952,343 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (771,553,068) (1,236,646,378) (2,008,199,446) (553,891,908) (215,277,044) (769,168,952) 
รายได ้ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงนิ
ได ้ - (11,148,200) (11,148,200) - 13,651,964 13,651,964 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบั
ปี 21,408,057 23,164,664 44,572,721 (31,516,478) (27,048,167) (58,564,645) 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี้ คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 
 
28. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพีพ.ศ. 2530  
โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือ่
พนกังานนัน้ลาออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ  

ในปี 2559 และ 2558 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 3.13 ลา้นบาท และ 3.04 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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29. การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงิน 

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

29.1 นโยบายการบญัช ี

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.18 

29.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ อตัราแลก เปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศและจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา  บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรม
ตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 

29.3 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญาซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่
บรษิทัฯ เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว  บรษิทัฯ ไดม้กีารควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้และสอบทานฐานะ
การเงนิของลกูหนี้อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัฯ จงึคาดว่าจะไม่ไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูถอืเป็น
มลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

29.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิบญัช ี เงนิ
กูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิและหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า อย่างไรกต็าม เน่ืองจาก
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่
ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่าความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทั
ฯ และบรษิทัย่อย จะอยูใ่นระดบัต ่าจงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  
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29. การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

29.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั  จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ไดด้งันี้.- 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 29,208 11,889 41,097 0.10 - 0.40 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - - - - 125,371 125,371 - 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้า
ประกนั 

- - - 131,315 - 131,315 0.75 - 1.70 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 585,128 - 585,128 2.80 - 7.375 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 247,777 247,777 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 800,000 - - - - 800,000 4.00 - 5.30 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ 

- - - 346,846 - 346,846 BIBOR + 2.91 
(4.45),  

MLR - 2 (4.25) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 2,450 1,390 - - - 3,840 3.64-7.125 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 73,050 1,313 74,363 0.125-0.55 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - - - - 254,954 254,954 - 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้า
ประกนั 

- - - 131,525 - 131,525 0.75-2.55 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 376,867 - 376,867 3.00-7.375 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 348,473 348,473 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 400,000 - - - - 400,000 4.00 - 4.10 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ 

- - - 313,540 - 313,540 BIBOR+2.91 
(5.00) 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 3,464 1,855 - - - 5,319 4.55-7.125 
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29. การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

29.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั  จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ไดด้งันี้.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 26,611 11,844 38,455 0.10 - 0.40 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 667,065 667,065 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 8,405 - - - - 8,405 7.00 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั - - - 131,315 - 131,315 0.75 - 1.70 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 585,128 - 585,128 2.80 - 7.375 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 249,912 249,912 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 800,000 - - - - 800,000 4.00 - 5.30 
เงนิกูย้มืแกบ่รษิทัย่อย 84,950 - - - - 84,950 7.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 346,846 - 346,846 BIBOR + 2.91 

(4.45),  
MLR - 2 (4.25) 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ 2,450 1,390 - - - 3,840 3.64 - 7.125 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด   รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 49,744 1,292 51,036 0.125-0.55 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - 255,209 255,209 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5,000 - - - - 5,000 7.00 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั - - - 131,525 - 131,525 0.75-2.55 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 376,867 - 376,867 3.00-7.375 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 350,050 350,050 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 400,000 - - - - 400,000 4.00-4.10 
เงนิกูย้มืแกบ่รษิทัย่อย 108,000 - - - - 108,000 7.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 313,540 - 313,540 BIBOR+2.91 

(5.00) 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ 3,464 1,855 - - - 5,319 4.55-7.125 
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29. การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

29.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ มกีารจดัซือ้วตัถุดบิ และเครื่องจกัรสว่นใหญ่จากต่างประเทศเป็นสกุลเงนิต่างๆ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจากรายการดงักล่าว  บรษิทัฯ ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศที่
เกดิขึน้โดยใชส้ญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า   (Currency Forward Contract)    ทีม่อีายุครบก าหนดไม่เกนิ 6 เดอืน   
นอกจากนี้บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิบางสว่นทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่ารายการดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบ
อย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

สินทรพัย ์  
   

 เหรยีญสหรฐั 10,922 1,958,599 10,922 1,958,599 
 ยโูร 80,072 80,072 80,072 80,072 

หน้ีสิน  

 

  
 เหรยีญสหรฐั 5,219,023 5,807,777 5,219,023 5,807,777 
 ยโูร 782,935 1,782,109 782,935 1,782,109 
 ฟรงัก ์ - 65,700 - 65,700 
 เหรยีญสงิคโปร ์ - 18,523 - 18,523 

 
30. วงเงินสินเช่ือและการค า้ประกนั 

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้.- 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

วงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 64,500,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 
วงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีที  
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและการออกหนงัสอื 
ค ้าประกนั 

1,799,452,000 1,114,696,500 1,785,952,000 1,114,696,500 

วงเงนิกูย้มืระยะยาว 1,391,500,000 350,000,000 1,000,000,000 350,000,000 

รวม 3,255,452,000 1,524,696,500 2,845,952,000 1,524,696,500 
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30. วงเงินสินเช่ือและการค า้ประกนั (ต่อ) 

วงเงนิสญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

สกุลเงนิ  
 

  
เหรยีญสหรฐั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ในเดอืนธนัวาคม 2559  บรษิทัย่อย 2 แหง่ไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกูย้มืระยะยาวและสนิเชื่อต่างๆ  ในวงเงนิรวม  409.50  ลา้นบาท  
ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิและโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์ 3 แห่ง ทัง้นี้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  บรษิทัย่อยยงัไม่ไดเ้บกิใชว้งเงนิดงักล่าว 

วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัฯ ค ้าประกนัโดยใชห้ลกัประกนัต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17 และขอ้ 20 
 
31. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงัต่อไปนี้.- 

 ภาระผกูพนัทีอ่าจเกดิขึ้น : 

31.1 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ออกหนงัสอืค ้าประกนัใหแ้กห่น่วยงานต่างๆ เป็นจ านวน
เงนิรวม 228.68 ลา้นบาท (ปี 2558: 167.34 ลา้นบาท) ส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

31.2 บรษิทัฯ มเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งัต่อไปนี้.-  

  หน่วย : ลา้น 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 
สกุลเงนิ   
เหรยีญสหรฐั 1.21 4.32 
ยโูร 0.26 1.93 
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31. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ (ต่อ) 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน : 

31.3 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยค่าพฒันาระบบสารสนเทศและค่าทีป่รกึษาปรบัปรงุระบบการผลติ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : ลา้น 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2559 ปี 2558 
สกุลเงนิ   
บาท - 1.10 
ยโูร - 0.90 
ฟรงัก ์ - 0.13 

31.4 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีต่อ้งจ่ายตามสญัญางานก่อสรา้ง โดยมรีายจ่ายในอนาคตจ านวน
เงนิรวม 3.1 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

31.5 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ไดจ้่ายค่าทีป่รกึษาบรหิารจดัการโครงการในต่างประเทศเป็นจ านวน 4.5 ลา้นบาท โดยบนัทกึอยู่
ในบญัช ีงานระหว่างก่อสรา้งทัง้จ านวน และมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าทีป่รกึษาดงักล่าวในอนาคตอกีจ านวน 25.5 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัจากการด าเนินงาน : 

31.6 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าอาคารส าหรบัเป็นทีท่ าการส านกังานและสาขา โดยมรีะยะเวลาการเชา่ตัง้แต่ 3 ปี รายจ่าย 
ค่าเช่าและบรกิารรวมทีต่อ้งจ่ายในอนาคต มดีงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 
ไม่เกนิ 1 ปี 2,098,937 2,549,722 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 885,303 3,285,905 
รวม 2,984,240 5,835,627 

 
31.7 บรษิทัย่อย 2 แห่งไดท้ าสญัญาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์การเกษตร ซึง่เป็นเจา้ของโครงการ เป็นระยะเวลา 25-26 ปี นบัตัง้แต่วนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์หรอืจนกว่า
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างผูส้นับสนุนโครงการ (บรษิทัย่อย) กบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจะสิน้ผลบงัคบัใช ้ โดยบรษิทัย่อยตกลงที่
จะจ่ายค่าสทิธิใ์นการขายไฟฟ้าแก่เจา้ของโครงการจากจ านวนเงนิยอดขายไฟฟ้าในแต่ละเดอืนตามอตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

31.8  บรษิทัย่อย 1 แห่งไดท้ าสญัญาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารของมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง 
เป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา โดยบรษิทัย่อยไดร้บัค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติยใ์นอตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 
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32. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารง
ไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 1.04 : 1 และ 0.74 : 1 ตามล าดบั ในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการเป็น 1.04 : 1 และ 0.79 : 1 ตามล าดบั 
 
33. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ี ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2560 
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Dear Shareholders, 
Under the high fluctuation of worldwide economy in 2016 ,Solartron group had to seek for the sustainable performance. 
Therefore Solartron group had to invest in 9 MW Solar power plant projects  at Aungthong and Prachuabkirikan valued more 
than 500 million baht and Solar rooftop at Thammasat University Rangsit Campus valued more than 200 million baht . 
These projects, once they commence the commercial operations, Solartron group will enjoy the sustainable revenues for 25 
years, With the strong and good engineering team, we are please to announce our successful commercial operations at the 
end of 2016. However these investment projects caused the 2016 company’s performance had a 50.47 million baht decrease 
in profit. Although the company group was facing with undesirable performance, We believed that our 2017 revenue structure 
will grow steadily.  
 On the Corporate Social Responsibility(CSR) , Solarton group  put its support by promoting the knowledge on the 
solar cell production technology and how to utilize the solar rooftop effectively. Students, community leaders, government 
agencies and general public have been invited to visit our factory to learn the process of generating electricity from the solar 
power. The site visit will help them clearly understand in practice. To highlight our intention to share the community, Solartron 
group created the job opportunity for local partners. We realized that all the success has resulted from the best efforts and 
support of all Solartron teamwork to contribute all dedication for the business expansion. 
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 the company group, we 
will make the best efforts to improve all the performance efficiently. We promise to always conduct our business responsibility 
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 2016 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 2016, 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. 

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 2016, 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 internal 
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 
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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 3 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 2017 and the annual 
audit and quarterly review fee for Solartron’s consolidated financial statements and acknowledgement of the annual audit fee 
for the year 2017 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 
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 (Consolidated) 
(Unit: Million Baht, except earnings per Share) 

Financial Statements 2014 2015 2016 
Cash and cash equivalents N/A 74.36 41.10 
Total current assets N/A 1,467.10 1,344.12 
Total assets N/A 3,500.51 4,012.45 
Total current liabilities N/A 1,243.36 1,821.15 
Total liabilities N/A 1,484.91 2,047.38 
Total shareholders’ equity N/A 2,015.76 1,965.07 
Operation Results    
Total incomes N/A 696.79 1,374.92 
Revenues from the selling and rendering of services N/A 683.36 1,368.56 
Gross profit N/A 48.09 99.97 
Net income N/A -60.08 -50.47 
Financial Ratio    
Current ratio (times) N/A 1.18 0.74 
Gross profit (%) N/A 7.04 7.30 
Net profit (%) N/A -8.79 -3.69 
Return on equity (%) N/A -2.98 -2.54 
Return on assets (%) N/A -1.72 -1.34 
Assets turnover (times) N/A 0.20 0.36 
Total debts to equity ratio (times) N/A 0.74 1.04 
Interest Coverage Ratio N/A -62.20 9.89 
Dividend per share (Baht) N/A - - 
Earnings per share* (Baht) N/A -0.11 -0.09 
 N/A Average 

544,124,723  
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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1. Financial Highlight of Company (Separate) 
 

(Unit: Million Baht, except earnings per Share) 
Financial Statements 2014 2015 2016 
Cash and cash equivalents 48.46 51.04 38.46 
Total current assets 796.71 1,448.70 1,980.14 
Total assets 2,188.79 3,611.60 4,217.94 
Total current liabilities 369.48 1,352.94 1,930.08 
Total liabilities 692.39 1,594.49 2,156.31 
Total shareholders’ equity 1,496.40 2,017.11 2,061.63 
Operation Results    
Total incomes 947.42 696.95 2,063.92 
Revenues from the selling and rendering of services 921.84 683.36 2,053.38 
Gross profit 137.62 48.09 190.65 
Net income 36.11 -58.57 44.57 
Financial Ratio    
Current ratio (times) 2.16 1.07 1.03 
Gross profit (%) 14.93 7.04 9.28 
Net profit (%) 3.92 8.57 2.17 
Return on equity (%) 2.40 -3.33 2.19 
Return on assets (%) 1.65 -2.02 1.14 
Assets turnover (times) 0.42 0.24 0.52 
Total debts to equity ratio (times) 0.46 0.79 1.05 
Interest Coverage Ratio -9.37 -61.90 -19.31 
Dividend per share (Baht) 0.025 - - 
Earnings per share* (Baht) 0.07 -0.11 0.08 
 Average 

494,624,723  
Shares 

Average 
544,124,723  

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.  
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Product Certifications and Standards: 
 
1.  Factory Management Certified (UKAS, NAC, The Ministry of Labor of Thailand surveillance audit is 

required) 
➢ ISO 9001:2008 – Operation (receiving inspection, QC inspection, process inspection, final 

inspection) SGS, obtained. 
➢ ISO 14001:2015 – 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 2016  
 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. 
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Major Development for 2016  
February 2016 - The National Reform Steering Assembly Committee on Energy visited Solartron Factory 
March 2016 - Trained and demonstrated solar water pumping system for national draught at Nan 

Province 
- Naval Public works Department visited Solartron Factory 

April  2016 - Signed 200 PV mobile contract with  Defence Energy Department, Ministry of Defence 
- exported Solar cell to REC Solar Pte.Ltd., Singapore  
- Invested in 9 MW Solar farm at Ang-Thong Province / Prachuap-Khiri-Khan Province 
- Installed 500 kW Solar power systems for Border Patrol Police at  Naresuan Camp, 

Phetchaburi Province 
- Signed Memorandum of Understanding with Lease it Company Limited under SET 

program for Public – Private Collaboration 
May 2016 - Introduced “Solar PV online.com” Project for E-Commerce Chanel  

June 2016 - Set up “SLTT Joint Venture” with Thai Polycons Public Company Limited for 10 MW 
Solar Rooftop of Tesco Lotus, Thailand. 

- Invested in 10 MW Solar Rooftop of Thammasat University, Rangsit 
- Mr.Maher Ali, Chairman of Nation Gulf Constructions. Visited Solartron factory  

July 2016 - Completed 450 kW Solar rooftop for Naval Dockyard Department 
August 2016 - Joined “The Cost Reduction By Installing Solar Rooftop” Program with Kbank 
October 2016 - Installed 94.55 kW solar Rooftop for Government House 

December 2016 - Started commercial operation for 9 MW Solar farm at Ang-Thong Province/ Prachuap-
Khiri-Khan Province 

- Completed phase I   of Solar PV Roof Top for Thamasat University, Rangsit Campus. 
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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 105,000,000 Baht 
Registered Ordinary Shares 10,000 Shares 1,000,000 Shares 1,000,000 Shares 1,000,000 Shares 1,050,000 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 1,049,996 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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Solartron Public Company Limited has realized the significance and indispensability of risk 

management which will prevent and protect the Company from perniciousness and disadvantage while 
simultaneously increase our probability in success and accomplishment both in operating and management 
level. We will ensure that our risk management system is precautionary, transparent, reviewable and 
auditable. In 2016, our auditor prescribes revenue recognition as one of our major concern.  

In addition, we also recognize and emphasize on other risks and issues as follows; 

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

In 2016, 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 
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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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6. Shareholder Structure 
 
As of December 31, 2016, 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, 2016 

Rank Name Number of Share % 

1 Mr.Srisak Dejkitvigrom 58,750,000 10.80% 
2 Mr.Suksit Petaumpai 52,454,200 9.64% 
3 Mr.Vasin Dejkitvigrom 32,000,000 5.88% 
4 Mr.Akaradej Rojmeta 21,528,882 3.96% 
5 Thai NVDR Ltd 12,975,602 2.38% 
6 Mr.Chuchat Petaumpai 11,700,000 2.15% 
7 Mr.Phaiwong  Taechanarong 8,812,043 1.62% 
8 Mr.Prakit Prasitsupaphol 6,073,000 1.12% 
9 Ms.Kanyakorn Prasitsupaphol 5,040,000 0.93% 
10 Mr.Samart Jearanaidilok 5,007,900 0.92% 

 Total for Top ten Major shareholders 214,341,627 39.39% 
 Others 329,783,096 60.61% 
 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, 2016, the Company’s Board of Directors comprises of: 

                                                                                                  . 

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. 

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. 

 
 

1 Mr. Cherdpong  Siriwit Chairman / Director 
2 Ms. Patama  Wongtoythong Deputy Chairman / Director / Company Secretary 
3 Mr. Akaradej  Rojmeta Director 
4 Dr. Dusit Kruangam  Director   
5 Ms. Rawittha  Pongnuchit Independent Director / Audit Committee                                       
6 Mr. Suchat  Trisirivattwat Independent Director / Audit Committee                                                               
7 Mr. Akekachat Leelapanyalert Independent Director / Audit Committee 
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The Executive Committees 
As of December 31, 2016, the Company’s Executive Committee comprises of: 
1. Mr. Akaradej  Rojmeta Chairman of the Executive Committee 
2. Ms. Patama  Wongtoythog  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 

Audit Committee 
As of December 31, 2016, the Audit Committee comprises of: 
1. Mrs. Rawittha  Pongnuchit           Chairman of Audit Committee 
2. Mr. Suchat      Trisirivattwat Audit Committee 
3. Mr.Akekachat   Leelapanyalert Audit Committee 
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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. 
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.  
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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. 

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. 
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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, 2016,  

The compensation for the committee members was set as follows: 
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 2014 2015 2016 
Total remuneration (Baht) 2,626,400.00 2,561,400.00 2,561,400.00 

Number of Committee 
Member (Persons) 

8 8 7 

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. 
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The number of Board of Directors Meeting and Audit Committee Meeting and the Attendance by Individual 
Member of Fiscal Year 2016 and 2015 
 

Name 

Board of 
 Directors Meeting 

Audit Committee Meeting Annual General Meeting 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Mr.Cherdpong  Siriwit 7/7 5/5 - - 1/1 1/1 

Ms.Patama  Wongtoythong 7/7 5/5 - - 1/1 1/1 

Mr.Akaradej  Rojmeta 7/7 5/5 - - 1/1 1/1 

Mrs.Rawittha  Pongnuchit 7/7 4/5 4/4 2/4 1/1 - 

Mr.Suchat  Trisirivattwat 6/7 4/5 3/4 3/4 1/1 1/1 

Mr.Akekachat Leelapanyalert 5/7 2/5 3/4 2/4 1/1 1/1 

Dr. Dusit Kruangam 5/7 - - - - - 

Dr. Pavan  Siamchai 2/7 5/5 - - - 1/1 

Mr.Pongsak Thammathataree 2/7 3/5 - - 1/1 1/1 

Mr.Yanyong Thammatucharee 1/7 - - - - - 

 
Directorships and Executive Development 

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. 
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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: 
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. 

2. 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 
 Director, SOLARTRON ENERGY 1-5 CO.,LTD. 
   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  0.10 % 
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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 3.96 % 
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The Board of Directors  
 
 

   Profesor Dr.Dusit  Kruangam 
   Directors 

 

Academic Background 

 

 

Doctor of Philosophy Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Osaka University, Japan 

Master Degree Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Osaka University, Japan 

Bachelor Degree Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Nagoya University, Japan 

 
Work Experience 
 

 

2016 - present Director, Solartron PCL 

2015 - present Member of Board of Director, Solar Reform Co.,Ldt 

2015 - present Member of Board of Director, Solar Reform 2 Co.,Ldt 

2009 - present Chairman and Member of Board of Director, Thai Solar Future Co., Ltd. 

2008 - 2009 Deputy Managing Director, Ekarat Solar Co., Ltd 

2005 - 2008 Deputy Chief Executive Officer, Solartron Public Company Limited. 

1988 - 2005 Professor, Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, 
Chulalongkorn University. 

 
Training Program 
 

 

2005 Director Accreditation Program (DAP) class 42/2005 

  

Number of Shares held -0- 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_(title)
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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 Audit Committee, Solartron PCL. 
 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 Independent Director, Audit Committee, Solartron PCL. 
   2016 - Present General Manager, Satien Stainless Steel 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  
 
 

Mr.Akekachat  Leelapanyalert 
             Independent Directors 

Academic Background  

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

  

Work Experience  

2014 present Independent Director, Audit Committee, Solartron PCL. 

2013 - 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 2016 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 Meeting1/2016 on April 29, 2016, 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 2016 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 2016 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 2016 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 



Annual Report 2016  Solartron Public Company Limited 

40 

Company encourages its employees’ knowledge and skill development through in-house and outside training. 
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. 
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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: 

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. 
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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 / / - 
Dr. Dusit  Kruangam /            - - - 
Dr. Pavan    Siamchai / - - 
Mr. Pongsak Thammathataree Thammathataree  / - - 
Dr. Yanyong Thammatucharee / - - 

 Remark:  
(5) Dr. Dusit Kruangam, as a director effective  April 29,  2016  
(6) Dr. Pavan   Siamchai as a director retire April 29, 2016 
(7) Mr. Pongsak Thammathataree as a director retire April 29, 2016 
(8) Dr. Yanyong  Thammatucharee as a  Director retire May 16,2016 
(9)  

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. 



Annual Report 2016  Solartron Public Company Limited 

43 

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. 

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. 
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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. 

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 2016, 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 
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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 2016, 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: 
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. EGAT revealed that the country’s peak demand reached 
29,618.80 MW in 2016,mainly because of the high temperature of 36.4 degree Celsius.Public’s cooperation for power 
saving was required. 

 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. 

                                                
 
 
 

 
 
 
 

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. 

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

Fac Rent Co; ltd. Spouse of  
Mrs.Patama Wongtoytong 

Warehouse Rental 417,690.00 556,920.00 The location of warehouse is near the Bangkok office and 
the rental rate is lower than the market rate.  

Thai Solar Future 
Co., Ltd 

A director of this company is a 
director of the company  

(1) Revenue from Sale of  goods 
(2) Cost of Sale-of goods 
(3) Advance Payment 
(4) Trade payable 

1,035,000.00 
82,503,899.00 

941,750.00 
29,204,115.00 

- 
- 
- 
- 

Designing, vending and installation of solar cells, solar 
modules and solar systems which are based on the market 
price 

SLTT Joint Venture Joint Venture Agreement with Thai 
Polycons Plc., and share the profit 
or loss and responsibility at the 
percentage of 50% equally.  

(1)  Revenue which installation services 
(2)  Cost of Sale which installation 
services 
(3)  Trade receivable 
(4) Revenue received in advance 

406,915,.00 
404,457,419.00 

 
422,141,597.00 
260,425,600.00 

- 
- 
 
- 
- 

Establishing a Joint Venture entity, under 50:50 partnership 
agreement, in order to construct and install solar rooftop 
systems for Ek-chai Distribution System Co., Ltd. (Tesco 
Lotus Thailand) 

Solartron Energy 1 Subsidiary 
Hold by Solartron 99.96 % 

(6) Interest Revenue 
(7) Revenue service 
(8) Other payable 
(9) Short-term loans from subsidiary 
(10) Accrued interest 

350,959.00 
540,000.00 
64,200.00 

5,000,000.00 
606,027.00 

255,068.00 
- 

64,200.00 
5,000,000.00 

- 

Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 
A management fee for engineering, financial accounting, 
procurement, administration and human resource. 
 

Solartron Energy 2 Subsidiary 
Hold by Solartron 100 % 

(9) Interest expense 
(10) Revenue service 
(11) Revenue which installation 

services 
(12) Cost of Sale which installation 

services 
(13) Trade receivable 
(14) Accrued  expense 
(15) Revenue received in advance 
(16) Short-term loans for subsidiary 

29,874 
900,000 

107,759,290 
94,281,488 

 
209,796,290 

387,158 
99,000,000 
20,950,000 

450,493 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

27,000,000 

Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 
A management fee for engineering, financial accounting, 
procurement, administration and human resource. 
Construction cost of 2MW solar power plant is based on 
the market price 

Solartron Energy 3 Subsidiary 
Hold by Solartron 100 % 

(9) Interest expense 
(10) Revenue service 
(11) Revenue which installation 

- 
900,000 

222,202,733 

450,493 
- 
- 

Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 
A management fee for engineering, financial accounting, 
procurement, administration and human resource. 
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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 business 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. 

 

 

 

services 
(12) Cost of Sale which installation 

services 
(13) Trade receivable 
(14) Accrued  expense 
(15) Revenue received in advance 
(16) Short-term loans for subsidiary 

203,009,565 
 

341,861,925 
398,904 

110,289,816 
32,000,000 

- 
 
- 
- 
- 

27,000,000 

Installation cost of Solar rooftop system is based on the 
market price 

Solartron Energy 4 Subsidiary 
Hold by Solartron 100 % 

(6) Interest expense 
(7) Revenue service 
(8) Other payable 
(9) Short-term loans for subsidiary 
(10) Accrued interest 

- 
540,000 
64,200 

32,000,000 
2,240,384 

450,493 
- 
- 

27,000,000 
- 

Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 
A management fee for engineering, financial accounting, 
procurement, administration and human resource. 

Solartron Energy 5 Subsidiary 
Hold by Solartron 100 % 

(9) Interest expense 
(10) Revenue service 
(11) Revenue which installation 

services 
(12) Cost of Sale which installation 

services 
(13) Trade receivable 
(14) Accrued interest 
(15) Revenue received in advance 
(16) Short-term loans for subsidiary 

54,083 
900,000 

355,655,636 
296,850,191 
653,655,761 

3,265 
346,500,000 
3,405,000 

450,493 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

27,000,000 

Using the bank overdraft rate which is equal to 7% year. 
A management fee for engineering, financial accounting, 
procurement, administration and human resource. 
Construction cost of 7MW solar power plant is based on 
the market price 
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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, 2016 as follows:  
 
1) The operating results and profitability 
  
 The Company (Separate) operation results for the year ended on December 31, 2016 recorded the 
comprehensive net income of 44.57 million Baht increasing in amount of 103.13 million baht or representing 
176.11% from the same period last year in the comprehensive net (loss) income of (58.56) million Baht and year 
end of 2016 Earnings per Share of 0.08 Baht. 
 

The Company (Consolidated) operation results for the year ended on December 31, 2016 recorded the 
comprehensive net (loss) income of (50.47) million Baht increasing in amount of 9.61 million baht or representing 
16.00% from the same period on December 31, 2015 in the comprehensive net (loss) income of (60.08) million Baht 
and year ended of 2016 Earnings (loss) per Share of (0.09) Baht. 

 
The aforementioned figure showed that separate financial statement result in net profit at 44.57 million Baht while 
consolidated financial statement result in net profit at (50.47) million Baht. Causes of this difference can be explained 
as follows; 

1. Company was hired for Engineering, Procurement and Construction Contract for its subsidiary companies 

project called “Solar Power Plant for Governmental Agencies and Agriculture Co-operative”. As such, during 

construction period, Company will realized it’s income from such project while subsidiary companies will realized it’s 

properties, which results in consolidated financial statement must offset these items. These projects were scheduled 

for finish within the end of B.E. 2559 and will start selling electricity from January of B.E. 2560 which will generate 

steady income for 25 years onward.  

 

2. Company was hired for Engineering, Procurement and Construction Contract for its subsidiary company 

project called “Solar Rooftop” which will be installed on rooftop of University buildings. As such, during construction 

period, Company will realized it’s income form such project while subsidiary company will realized its properties, 

which results in consolidated financial statement must offset these items. This project was scheduled to for finish 

within the end of B.E. 2559 and will start selling electricity from quarter 4/2559 which will generate steady income for 

21 years onward.  
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1.5 Total Revenues 

 
Separate, The Company had total revenues in the year end of 2016 amounting to 2,063.92 million 

Baht and comparing to year end of 2015 of 696.95 million Baht respectively which an increase of 1,366.97 million 
Baht, or increased by 196.14% The total revenues are divided to sales and other income as follows:  

 
(Separate) 
 

 
 
 Sales Revenues 
 
 Separate, the Ended of 2016 The Company had sales amounting to 2,053.38 million Baht comparing to the 
Ended of 2015 of 683.36 million Baht an increase amounted to 1,370.02 million Baht, representing an increase of 
200.48%  

 
As the year end of 2016, the company has increased in sales by. 

- The sale of Solar Module internally, increase up from year 2015 of 129.13 million baht.  
- The water pumping systems sales increase from year 2015 of 219.94 million baht. 
- The Solar Rooftop system sales increase from year 2015 of 336.13 million baht. 
- The recognition of revenue from EPC-Solar Rooftop of its subsidiaries increase from year 2015 of 265.06 million 
baht 
- The recognition of revenue from EPC-Solar Power Plant of its subsidiaries increase from year 2015 of 
419.70million baht. 
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Other Incomes 
 
 The Company financial statement, the year end of 2016 The Company had sales amounting to 10.54 million 
Baht comparing to the year end of 2015 of 13.59 million Baht a decrease amounted to 3.05 million Baht, 
representing a decrease of 22.44% because of interest revenue decrease. 
  

1.6 Total Revenues 
 
The Company consolidated had total revenues in the year end of 2016 amounting to 1,374.92 

million Baht and comparing to the year  end of 2015 of 696.79 million Baht respectively which an increase of 678.13 
million Baht, or increased by 97.32% The total revenues are divided to sales and other income as follows:  

 
(Consolidated) 
 

 
 
 Sales Revenues 
 
 Consolidated, the year end of 2016 The Company had sales amounting to 1,368.56 million Baht comparing 
to the year end of 2015 of 683.36 million Baht an increase amounted to 685.20 million Baht, representing an 
increase of 100.27%  

 
As the year end 2016, the company has increased in sales by. 

- The sale of Solar Module internally, increase up from year 2015 of 129.13 million baht.  
- The water pumping systems sales increase from year 2015 of 219.94 million baht. 
- The Solar Rooftop system sales increase from year 2015 of 336.13 million baht. 
- The recognition of revenue from EPC-Solar Rooftop of its subsidiaries is not included in the consolidation taken as 
income. 
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- The recognition of revenue from EPC - Solar Power Plant for the subsidiary is not included in the consolidation 
taken as income. 

 
Other Incomes 

 
 Consolidated, the year end of 2016 The Company had sales amounting to 6.36 million Baht comparing to 
the year end of 2015 of 13.43 million Baht a decrease amounted to 7.07 million Baht, representing an decrease of 
52.64% because of interest revenue decrease and management fee revenue from the subsidiary is not included in 
the consolidation taken as income. 
 

1.7 Cost of sales and Selling and Administrative Expenses  
 
(Separate) 
 

 
 
 
 Cost of Sales 
 
 The Company financial statement, the year end of 2016 the Company had the cost of sales of 1,862.73 
million Baht. Comparing to the year of 2015 of 635.27 million Baht an increases amount 1,227.46 million Baht or 
193.22% from increase of sales volume. 
 
 
Selling and Administrative Expenses 
 

The Company financial statement, the year end of 2016 the Company had the selling and administrative 
expenses of 127.06 million Baht. Comparing to the year end of 2015 of 114.94 million Baht, an increases amount 
12.12 million Baht or 10.54% because of increasing in selling expenses. 
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1.8 Cost of sales and Selling and Administrative Expenses  
 
(Consolidated) 

 

 
 
 
 Cost of Sales 
 
 Consolidated, the year end of 2016 the Company had the cost of sales of 1,268.59 million Baht. Comparing 
to the year end of 2015 of 635.27 million Baht an increases amount 633.32 million Baht or 99.69% from increase of 
sales volume. 
  
Selling and Administrative Expenses 
 

Consolidated, the year end of 2016 the Company had the selling and administrative expenses of 129.81 
million Baht. Comparing to the year end of 2015 of 118.10 million Baht, an increases amount 11.71 million Baht or 
9.92% because of increasing in selling expenses. 
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Profit 
(The Company financial statement) 
 

 
 
Gross Profit  
 The Company financial statement, the year end of 2016 the Company had Gross Profit amounted to 190.65 
million Baht, Comparing to the year end of 2015 of 48.09 million Baht, an increase of amount 142.56 million Baht or 
296.44%  
 
Operating Profit 
 
 The Company financial statement, the year end of 2016 the Company had had operating profit (loss) 
amounted of 74.13 million Baht, Comparing to the year end of 2015 of (53.26) million Baht, an increase of amount 
127.39 million Baht or 239.16%   
 
Net Profit 
 The Company financial statement, the year end of 2016 the Company had net profit (loss) amount of 44.57 
million Baht, Comparing to the year end of 2015 of (58.56) million Baht, an increase of amount 103.13 million Baht 
or 176.11%. 
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Profit 
(Consolidated) 
 

 
 
Gross Profit  
 
 Consolidated, the year end of 2016 the Company had Gross Profit amounted to 99.97 million Baht, 
Comparing to the year end of 2015 of 48.09 million Baht, an increase of amount 51.88 million Baht or 107.88%  
 
Operating Profit 
 
 Consolidated, the year end of 2016 the Company had had operating profit (loss) amounted of (23.48) million 
Baht, Comparing to the year end of 2015 of (56.58) million Baht, an increase of amount 33.10 million Baht or 
58.50%   
 
Net Profit 
 Consolidated, the year end of 2016 the Company had net profit (loss) amount of (50.47) million Baht, 
Comparing to the year end of 2015 of (60.08) million Baht, a increase of amount 9.61 million Baht or 16.00%. 
 
Net Profit (loss) Attributable to : Owners of the parent 
 Consolidated, the year end of 2016 the Company had net profit (loss) amount of (50.47) million Baht, 
Comparing to the year end of 2015 of (60.08) million Baht, an increase of amount 9.61 million Baht or 16.00%. 
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2) Ability to manage assets.  
 
  2.1 Asset Component - Separate 
Table compares the statement of financial position for year end of 2016 and year end of 2015 

(Separate) 
 

 
 
Asset Quality  
 
 The Company financial statement, the year end of 2016 the Company had total assets of 4,217.93 million 
Baht, comparing to year end of 2015 of 3,611.61 million Baht, a increase of amount 606.32 million Baht or 16.79% 
from the increase in trade accounts and other receivables-net and unbilled receivables. 
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2.2 Asset Component - Consolidated 
Table compares the statement of financial position for year end of 2016 and year end of 2015 
(Consolidated) 
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Asset Quality  
 
 Consolidated, the year end of 2016 the Company had total assets of 4,012.44 million Baht, comparing to 
year end of 2015 of 3,500.51 million Baht, a increase of amount 511.93 million Baht or 14.62% from the increase in 
solar power plant construction. 
 
3) Adequacy of liquidity and capitalization 
 
3.1 Liquidity - Separate 
 
Components of cash flows 
 

Table compares cash flows for the year end of 2016 and 2015 
 
(The Company financial statement) 

Unit: Million Baht 
 

 
 

The Company financial statement, the year end of 2016 the Company had net cash flow provided by (used 
in) operating activities decrease as 378.11 million Baht, comparing to the year end of 2015 decrease as 654.01 
million Baht because of the year end of 2016 increase trade accounts and other receivables-net and unbilled 
receivables, decrease inventories. 
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 In the year end of 2016 the Company had net Cash flow provided by (used in) investing activities 
decreased as 244.68 million Baht, comparing to the year end of 2015 decrease as 614.62 million Baht because of 
the year end of 2016 decrease acquisition of property, plant and equipment. 
 

 In the year end of 2016 the Company had net Cash flow provided by (used in) financing activities 
increased as 610.21 million Baht, comparing to the year end of 2015 increase as 1,271.21 million Baht because of 
the year end of 2016 increase bank overdraft and short-term loans from financial institutions, decrease discounted 
bills of exchange and increase long-term loan from financial institution. 
 

 The company's operating, investing and financing cash flows for the year end of 2016 effect net decrease in 
cash and cash equivalents of 12.58 million Baht to 51.04 million Baht in cash at beginning of period. Cash at end of 
period were 38.46 million Baht. 
 

Liquidity Ratio 
 

 The Company financial statement, the year end of 2016 the Company current ratio decreased as 1.03 
comparing to year end of 2015 as 1.07 times. 
 

3.2 Liquidity - Consolidated 
Components of cash flows 

Table compares cash flows for the year end of 2016 and 2015 
(Consolidated) 

Unit: Million Baht 
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Consolidated, the year end of 2016 the Company had net cash flow provided by (used in) operating 
activities increase as 131.46 million Baht, comparing to the year end of 2015 decrease as 657.18 million Baht 
because of the year end of 2016, decrease trade accounts and other receivables-net, decrease inventories and 
decrease trade accounts and other payable. 
 
 In the year end of 2016 the Company had net Cash flow provided by (used in) investing activities 
decreased as 797.98 million Baht, comparing to the year end of 2015 decrease as 480.13 million Baht because of 
the year end of 2016 decrease acquisition of property, plant and equipment. 
 
 
 In the year end of 2016 the Company had net Cash flow provided by (used in) financing activities increased 
as 633.26 million Baht, comparing to the year end of 2015 increase as 1,163.21 million Baht because of the year 
end of 2016 increase bank overdraft and short-term loans from financial institutions, decrease discounted bills of 
exchange and increase long-term loan from financial institution. 
 
 Consolidated, operating, investing and financing cash flows for the year end of 2016 effect net decrease in 
cash and cash equivalents of 33.26 million Baht to 74.36 million Baht in cash at beginning of period. Cash at end of 
period were 41.10 million Baht. 
 
Liquidity Ratio 
 
 Consolidated, the year end of 2016 the Company current ratio increased as 1.35 comparing to year end of 
2015 as 1.18 times. 
 
4) Source of funds  
 
4.1) Source of funds - Separate 
 

4.1.1 Capital Structure 
 
 The Company financial statement, the year end of 2016 the Company's resulting in a debt to equity (D/E 
Ratio) is 1.04 times while year end of 2015 level of 0.79 times for the period.  
 

4.1.2 Shareholders 
 The Company financial statement, the year end of 2016 the Company's shareholders of 2,061.63 million 
Baht, Comparing to year end of 2015 of 2,017.11 million Baht, an increase of amount 44.52 million Baht or 2.21% 
because of increase net profit. 
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4.1.3 Liabilities 
 The Company financial statement, the year end of 2016 the Company's had total liabilities of 2,156.31 
million Baht, year end of 2015 total liabilities of 1,594.49 million Baht a increased as 561.82 million Baht or 35.24% 
by increase of the bank overdraft and short-term loans from financial institutions and increase discounted bills of 
exchange. 
 
4.2) Source of funds - Consolidated 
 

4.2.1 Capital Structure 
  

Consolidated, the year end of 2016 the Company's resulting in a debt to equity (D/E Ratio) is 1.04 times 
while year end of 2015 level of 0.74 times for the period.  
 

4.2.2 Shareholders 
 
 Consolidated, the year end of 2016 the Company's shareholders of 1,965.07 million Baht, Comparing to 
year end of 2015 of 2,015.60 million Baht, an decrease of amount 51.53 million Baht or 2.56%  
 
 

4.2.3 Liabilities 
 Consolidated, the year end of 2016 the Company's had total liabilities of 2,047.38 million Baht, year end of 
2015 total liabilities of 1,484.91 million Baht a increased as 562.47 million Baht or 37.88% by increase of bank 
overdraft and short-term loan from financial institution and increase discounted bills of exchange. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
TO THE SHAREHOLDERS OF SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
Opinion 

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, 2016, and the related consolidated and 
separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and 
notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies. 

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, 2016, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in 
accordance with Thai Financial Reporting Standards. 
 
Basis for Opinion 

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  My responsibilities under those standards are further 
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate Financial Statements section of my 
report.  I am independent of the Group in accordance with the Federation of Accounting Professions under the Royal 
Patronage of His Majesty the King’s Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements 
that are relevant to my audit of the consolidated and separate financial statements, and I have fulfilled my other ethical 
responsibilities in accordance with these requirements.  I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for my opinion. 
 
Key Audit Matters 

Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the 
consolidated and separate financial statements.  My opinion on the consolidated and separate financial statements is not 
modified with respect to any of the key audit matters described below, and I do not express an opinion on these individual 
matters. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Con’t) -2- 
 
Key Audit Matters (Con’t) 

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate 
Financial Statements section of my report, including in relation to these matters.  Accordingly, my audit included the 
performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the 
consolidated and separate financial statements.  The results of my audit procedures, including the procedures performed 
to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying consolidated and separate 
financial statements as a whole. 

Key audit matter and how audit procedures respond for each matter are described below. 
 
Revenue Recognition 

The Company had proceeds from installation of solar farm and solar rooftop for its subsidiaries’ and a joint venture’s   
projects under contracts with several government agents. Such proceeds from installation included in profit and loss of the 
separate financial statement for the year 2016 amounting to Baht 685.62 million accounting for 33.22 % of total revenue 
which is a significant amount. These revenue transactions were related party transactions incurred within the Group which 
exposed to the risk that the Company may overstate its revenue in current period. I, therefore, consider this matter to be 
key audit matter. 

My significant audit procedures include the following: 

• Evaluating the appropriateness of the effectiveness of internal control system related to construction revenue 
recognition. 

• Gaining an understanding the estimate of project cost process and test of control of the estimate project cost 
procedure including evaluating and reviewing the competency of the expert who prepare the estimate project 
cost. 

• Analyzing the percentage of work complete prepared by engineers with actual historical cost  up to end of the 
period by comparing actual historical cost until end of the period with the total estimated project cost. 

• Examining  the transactions in journal ledger to identify inappropriate adjustment items of revenue. 
• Sampling test of proceeds from installation transactions in order to determine correctness and appropriateness 

of revenue recognition by percentage of work complete method including examining related documents involved 
revenue and cost of the projects. 

• Visiting the construction site of solar power plants. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Con’t) -3- 
 
Other Information 

Management is responsible for the other information.  The other information comprise the information included in 
annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.  The 
annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report. 

My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and I do not 
express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is to read the 
other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other 
information is materially inconsistent with the consolidated and separate financial statements or my knowledge 
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. 

When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the consolidated and separate 
financial statements 

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

In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the 
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using 
the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Con’t) -4- 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate financial statements 

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements 
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes my opinion.  Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit 
conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.  
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they 
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated 
and separate financial statements. 

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit.  I also : 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements, 
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit 
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.  The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, 
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 
Group’s internal control.  

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on 
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern.  If I conclude that a material uncertainty 
exists,  I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the consolidated and 
separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion.  My conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report.  However, future events or 
conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern. 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial statements, 
including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements represent the 
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.  
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Con’t) -5- 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate financial statements (Con’t) 

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities and business 
activities within the Group to express an opinion on the consolidated and separate financial statements.  We are 
responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit.  We remain solely responsible for 
my audit opinion. 

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing 
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during 
my audit. 

I am also required to provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that 
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards. 

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most 
significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are therefore 
the key audit matters.  I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public 
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be 
communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 
outweigh the public interest benefits of such communication. 

The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report is Chaovana  
Viwatpanachati 

. 
  

 

 
 
(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 28, 2017 
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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

AS AT DECEMBER 31, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6 41,096,890       74,363,363       38,455,016       51,036,183       

Trade accounts and other receivable - net 5.2, 7 125,371,233     254,953,759     667,065,251     255,208,827     

Unbilled receivables 5.2, 8 191,553,951     115,640,630     321,385,939     115,640,630     

Retention receivables 6,222,500        3,185,126        6,222,500        3,185,126        

Short - term loan to subsidiary 5.2 -                 -                 8,405,000        5,000,000        

Inventories - net 9 846,635,189     921,582,013     846,635,189     921,582,013     

Advance payment for machinery and equipment -                 22,201,229       -                 22,201,229       

Other current assets 10 133,244,283     75,174,907       91,973,710       74,841,128       

Total current assets 1,344,124,046   1,467,101,027   1,980,142,605   1,448,695,136   

NON - CURRENT ASSETS

Deposits at banks held on collateral 11 131,315,000     131,524,900     131,315,000     131,524,900     

Investments in subsidiaries 12 -                 -                 205,748,000     133,998,000     

Investments in joint venture 13 3,023,138        -                 -                 5.2, 14

Property, plant and equipment - net 5.2, 14 2,498,305,177   1,865,959,486   1,865,667,043   1,861,459,486   

Intangible assets - net 15 15,242,134       10,727,225       15,242,134       10,727,225       

Deferred tax assets 16 10,552,556       21,686,973       10,552,556       21,686,973       

Other non - current assets 9,884,732        3,513,757        9,268,897        3,512,830        

Total non - current assets 2,668,322,737   2,033,412,341   2,237,793,630   2,162,909,414   

TOTAL ASSETS 4,012,446,783   3,500,513,368   4,217,936,235   3,611,604,550   

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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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, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Bank overdraft and short - term loans

from financial institutions 17 585,127,684     376,866,928     585,127,684     376,866,928     

Discounted bills of exchange 18 800,000,000     400,000,000     800,000,000     400,000,000     

Trade accounts and other payable 5.2, 19 247,777,268     348,473,419     249,911,702     350,050,392     

Short - term loans from subsidiaries 5.2 -                 -                 84,950,000       108,000,000     

Current portion of liabilities under

Long - term loans from financial institutions 20 137,544,000     87,504,000       137,544,000     87,504,000       

Hire - purchase contracts 21 2,450,484        3,464,419        2,450,484        3,464,419        

Employee benefit obligations 22 3,112,800        1,992,450        3,112,800        1,992,450        

Construction revenue received in advance 8 -                 17,711,143       22,033,985       17,711,143       

Accrued income tax 154,056           -                 -                 -                 

Other current liabilities 44,987,239       7,345,271        44,951,073       7,345,271        

Total current liabilities 1,821,153,531   1,243,357,630   1,930,081,728   1,352,934,603   

NON - CURRENT LIABILITIES

Long - term loans from financial institutions - net 20 209,302,000     226,036,000     209,302,000     226,036,000     

Liabilities under hire - purchase contracts - net 21 1,390,239        1,854,862        1,390,239        1,854,862        

Employee benefit obligations - net 22 15,531,860       13,666,267       15,531,860       13,666,267       

Total non current liabilities 226,224,099     241,557,129     226,224,099     241,557,129     

Total liabilities 2,047,377,630   1,484,914,759   2,156,305,827   1,594,491,732   

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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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, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital

Authorized share capital

544,124,723 common shares of Baht 1.- each 544,124,723     544,124,723     544,124,723     544,124,723     

Issued and paid - up share capital

544,124,723 common shares of Baht 1.- each 544,124,723     544,124,723     544,124,723     544,124,723     

Premium on share capital 1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870   

Retained earnings

Appropriated - Legal reserve 55,965,054       55,965,054       55,965,054       55,965,054       

Unappropriated 146,218,905     196,747,853     242,779,761     198,262,171     

Equity attributable to owners of the parent 1,965,069,552   2,015,598,500   2,061,630,408   2,017,112,818   

Non - controlling interests (399)               109                -                 -                 

Total shareholder's equity 1,965,069,153   2,015,598,609   2,061,630,408   2,017,112,818   

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 4,012,446,783   3,500,513,368   4,217,936,235   3,611,604,550   

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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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, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

REVENUES

Revenue from sales of goods which installation services 5.1 874,879,109      273,247,230   1,560,496,768   273,247,230   

and construction of solar power plants

Revenue from sales of goods 5.1 493,679,234      410,109,484   492,881,368      410,109,484   

Other incomes 5.1 6,365,761         13,433,246    10,542,231       13,595,629    

Total revenues 1,374,924,104   696,789,960   2,063,920,367   696,952,343   

EXPENSES

Cost of sales - sales of goods which installation services 5.1 824,321,189      226,048,743   1,418,462,433   226,048,743   

and construction of solar power plants

Cost of sales - goods 5.1 444,268,986      409,221,478   444,268,986 409,221,478   

Selling expenses 25,069,686       11,961,297    25,069,686       11,961,297    

Administrative expenses 104,743,875      106,137,638   101,989,481      102,983,439   

Total expenses 1,398,403,736   753,369,156   1,989,790,586   750,214,957   

PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCE COSTS, SHARE OF PROFIT (23,479,632)      (56,579,196)   74,129,781       (53,262,614)   

(LOSS) IN JOINT VENTURE AND INCOME TAX 

Finance costs (18,408,860)      (17,152,022)   (18,408,860)      (18,953,995)   

PROFIT (LOSS) BEFORE SHARE OF PROFIT (41,888,492)      (73,731,218)   55,720,921       (72,216,609)   

(LOSS) IN JOINT VENTRUE AND INCOME TAX 

Share of profit (loss) in Joint Venture 13 3,023,138         -               -                 -               

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX (38,865,354)      (73,731,218)   55,720,921       (72,216,609)   

Income tax (expenses) 16.2 (11,608,971)      13,651,964    (11,148,200)      13,651,964    

NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR (50,474,325)      (60,079,254)   44,572,721       (58,564,645)   

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Other comprehensive income not to be reclassified to  

profit or loss in subsequent year:

Defined loss plan remeasurement

Employee benefit - net from income tax 16.2 (55,131)            (451,468)       (55,131)            (451,468)       

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR (50,529,456) (60,530,722) 44,517,590       (59,016,113)

NET PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO :

Owners of the parent (50,473,817)      (60,078,963)   

Non - controlling interests (508)                (291)             

NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR (50,474,325)      (60,079,254)   

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO :

Owners of the parent (50,528,948)      (60,530,431)   

Non - controlling interersts (508)                (291)             

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR (50,529,456)      (60,530,722)   

BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE (BAHT : SHARE) 24 (0.09) (0.11) 0.08 (0.11)

Unit : Baht

Consolidated Separate 



Annual Report 2016     Solartron Public Company Limited 

79 

 
The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Issued and Total Total
paid-up Appropriated equity attribute Non - controlling shareholder's

Note share capital Share premium legal reserve Unappropriated to the parent interest equity

Balance as at January 1, 2015 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 year -               -                -               -                   -                400                400                
Capital increase during the year 49,500,000     542,592,166    -               -                   592,092,166    -                 592,092,166    
Legal reserve -               -                1,697,000      (1,697,000)         -                -                 -                
Dividend paid -               -                -               (12,365,618)        (12,365,618)     -                 (12,365,618)     
Comprehensive income (loss) for the year -               -                -               (60,530,431)        (60,530,431)     (291)               (60,530,722)     
Balance as at December 31, 2015 544,124,723   1,218,760,870  55,965,054     196,747,853       2,015,598,500  109                2,015,598,609  
Comprehensive income (loss) for the year -               -                -               (50,528,948)        (50,528,948)     (508)               (50,529,456)     
Balance as at December 31, 2016 544,124,723   1,218,760,870  55,965,054     146,218,905       1,965,069,552  (399)               1,965,069,153  

Unit : Baht
Consolidated

Equity attributable to owners of the parent
Retained earnings
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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, 2016

Issued and Total
paid - up Premium on Appropriated Unappropriated shareholder's

Note share capital share capital Legal reserve equity

Balance as at January 1, 2015 494,624,723   676,168,704       54,268,054      271,340,902     1,496,402,383  
Capital increase during the year 49,500,000     542,592,166       -                -                 592,092,166    
Legal reserve -               -                   1,697,000        (1,697,000)       -                
Dividend paid -               -                   -                (12,365,618)     (12,365,618)     
Comprehensive income (loss) for the year -               -                   -                (59,016,113)     (59,016,113)     
Balance as at December 31, 2015 544,124,723   1,218,760,870     55,965,054      198,262,171     2,017,112,818  
Comprehensive income (loss) for the year -               -                   -                44,517,590      44,517,590      
Balance as at December 31, 2016 544,124,723   1,218,760,870     55,965,054      242,779,761     2,061,630,408  

Unit : Baht

Separate 
Retained earnings
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net profit (loss) before income tax (38,865,354)    (73,731,218)     55,720,921    (72,216,609)    
Reconciliations of net profit (loss) to net 

cash provided by (used in) operating activities:

Depreciation and amortization expenses 14, 15 102,160,008    92,745,190      101,842,252  92,745,190     
Doubtful accounts 7 727,960          1,623             727,960        1,623             
Reversal of allowances for doubtful accounts 7 (1,116,913)      (420,727)         (1,116,913)    (420,727)         
Written - off of asset to expenses 7,977             -                7,977           -                
Employee retirement benefit 22 2,917,029       1,904,818       2,917,029     1,904,818       
Gain from disposal of equipment (308,410)         -                (308,410)       -                
Share of profit (loss) in Joint Venture (3,023,138)      -                -              -                
Written - off of withholding tax -                584,181          -              584,181          
Unrealized loss (gain) on exchange rate (2,911,326)      (14,710,140)     (2,911,326)    (14,710,140)    
Interest income -                (5,001,029)      (354,224)       (5,256,097)      
Interest expenses 18,408,860     17,152,023      18,408,860    18,953,995     
Gain from operating activities before changes

in operating assets and liabilities 77,996,693     18,524,721      174,934,126  21,586,234     
Decrease (Increase) in operating assets:-

Trade accounts and other receivables 137,284,739    (186,950,742)   (403,799,987) (186,950,742)   

Unbilled receivables (75,913,321)    (91,555,928)     (205,745,309) (91,555,928)    
Retentions receivables (3,037,374)      (1,174,175)      (3,037,374)    (1,174,175)      
Inventories 168,793,211    (417,955,184)   168,793,211  (417,955,184)   
Other current assets (58,069,375)    (56,748,133)     (17,132,581)   (56,414,353)    
Other non - current assets 204,544          (1,272,040)      204,544        (1,272,040)      

Increase (Decrease) in operating liabilities:-

Trade accounts and other payables (110,442,039)   62,484,451      (111,109,050) 62,259,451     

Construction revenue received in advance (17,711,143)    16,226,993      4,322,842     16,226,993     
Other current liabilities 37,641,967     1,881,828       37,605,801    1,881,828       

Cash provided by (used in) operating activities 156,747,902    (656,538,209)   (354,963,777) (653,367,916)   
Interest paid (18,408,860)    (10,544,541)     (17,184,388)   (10,544,541)    
Income tax (receipt) paid (6,882,233)      9,898,464       (5,960,610)    9,899,391       
Net cash provided by (used in) operating activities 131,456,809    (657,184,286)   (378,108,775) (654,013,066)   

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Decrease in deposits at banks held on collateral 209,900          107,187          209,900        107,187          
Increase in investments in subsidiaries -                -                (71,750,000)   (133,998,000)   
Increase short - term loans to subsidiaries 5.2 -                -                (13,405,000)   (5,000,000)      
Receipt of short - term loans to subsidiaries 5.2 -                -                10,000,000    -                
Acquisition of property, plant and equipment 14 (814,169,630)   (595,123,538)   (185,713,740) (590,623,538)   
Acquisition of intangible assets 15 (6,533,637)      (3,019,961)      (6,533,637)    (3,019,961)      
Increase in advance payments for machinery and equipment 22,201,229     113,939,489    22,201,229    113,939,489    
Proceeds from disposal of equipment 14 308,411          -                308,411        -                
Interest Income -                3,971,746       -              3,971,746       
Net cash provided by (used in) investing activities (797,983,727)   (480,125,077)   (244,682,837) (614,623,077)   

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase in bank overdraft and short - term loans from 210,945,577    233,614,140    210,945,577  233,614,140    
 financial institutions

Cash received from discounted bills of exchange 18 700,000,000    400,000,000    700,000,000  400,000,000    
Repayments feom discounted bills of exchange 18 (300,000,000)   -                (300,000,000) -                
Cash paid for interest of discounted bill of exchange (7,526,724)      (8,978,790)      (7,526,724)    (8,978,790)      
Cash received from short - term loans from subsidiaries 5.2 -                -                20,000,000    108,000,000    
Repayments of short -term loans from subsidiaries 5.2 -                -                (43,050,000)   -                
Cash received from long - term loans from financial 20 150,000,000    -                150,000,000  -                

institution
Repayments from long - term loans from financial institution 20 (116,694,000)   (36,460,000)     (116,694,000) (36,460,000)    
Repayments of hire - purchase contracts (3,464,408)      (4,687,701)      (3,464,408)    (4,687,701)      
Cash receipt of increased capital -                592,092,166    -              592,092,166    
Dividend paid -                (12,365,618)     -              (12,365,618)    
Cash received from non-controlling interest -                400                -              -                
Net cash  provided by (used in) financing activities 633,260,445    1,163,214,597  610,210,445  1,271,214,197 

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (33,266,473)    25,905,234      (12,581,167)   2,578,054       
Cash and cash equivalents at beginning of the period 74,363,363     48,458,129      51,036,183    48,458,129     
Cash and cash equivalents at end of the period 41,096,890     74,363,363      38,455,016    51,036,183     

Unit : Baht

Consolidated Separate 



Annual Report 2016  Solartron Public Company Limited 

83 

 
 
 
 
 
 
The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR DNDED DECEMBER 31, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION

1. Cash paid during the period for capitalized 48,132,755     20,492,950      48,132,755    20,492,950     
borrowing cost to its fixed assets

2.  Non - cash items
Purchase of asset on credit 14 10,185,856     131,480,337    10,185,856    131,480,337    
Purchase of asset on hire purchase 14 1,985,850       -                1,985,850     -                

3. Unutilized credit facilities for future working capital 823,539,415    359,832,572    414,039,415  359,832,572    

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
AS AT DECEMBER 31, 2016 
 
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 which is the location 
of the factory 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 principle business in produce 
and distribute of electricity from solar energy and construction work. 

Subsidiaries’ Operation 

In 2016,  two subsidiaries has engaged in installation of solar power plants under the solar farm project with three 
cooperatives which had rights to distribute electricity to the Provincial Electricity Authority (PEA) at total capacity of a 
megawatt.  The Commercial operation Date (COD) was December 30, 2016.  In addition,  another subsidiary had 
delivered its first phase of work ( within December 2016) in compliance with the solar rooftop installation contract 
with a university at the capacity of 21 megawatt.  In accordance with the term of contract,  it shall delivery the 
installation work into 3 phases and the project shall be completed within December 2017. 
 
2. BASIS OF PREPARATION OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 

2.1 Basis of preparation of interim 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).   
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2. BASIS OF PREPARATION OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.1 Basis of preparation of interim financial statements (Con’t) 

The consolidated and separate financial statements have been presented in accordance with Thai Accounting 
standard No. 1 (Revised 2015) 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. 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements 

The consolidated financial statements include the financial statements of Solartron Public Company Limited, its 5 
subsidiaries which were registered on January 5, 2015. 

The details of subsidiaries as follows : 

 Operation Percentage of Holdings 

 Type of business Location 2016 2015 
Subsidiaries held by Company :     
Solartron Energy 1 Co., Ltd. (*) Produce and distribute of 

electricity from solar energy 
Thailand 99.96% 99.96% 

Solartron Energy 2 Co., Ltd. Produce and distribute of 
electricity from solar energy 

Thailand 100.00% 100.00% 

Solartron Energy 3 Co., Ltd. Produce and distribute of 
electricity from solar energy 

Thailand 100.00% 100.00% 

Solartron Energy 4 Co., Ltd. (*) Produce and distribute of 
electricity from solar energy 

Thailand 100.00% 100.00% 

Solartron Energy 5 Co., Ltd. Produce and distribute of 
electricity from solar energy 

Thailand 100.00% 100.00% 

(*) The subsidiary has not commenced commercial activity 

The Company is deemed to have control over an investee or subsidiary or joint venture if it has rights, or is exposed, 
to variable returns from its involvement with the investee or subsidiary or joint venture and it has the ability to direct 
the activities that affect the amount of its returns. 

The financial statements of the subsidiaries 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. 

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. 
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2. BASIS OF PREPARATION OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements  (Con’t) 

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. 

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. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS   

3.1 New Financial Reporting Standards effective in the current year 

In current year, the Company and its subsidiaries have Thai Financial Reporting Standard (TFRS), (revised 2015) 
and newly as announced by the Federation of Accounting Professions and which become effective for fiscal years 
beginning on or after January 1, 2016. 

These 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. 

3.2 New Financial Reporting Standards announce during the period not yet adopted  

In current year, the Federation of Accounting Professions has issued Notification regarding the revised and newly 
Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS), Interpretations (TSIC and TFRIC) 
(revised 2016) and Accounting Treatment Guidance which were 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, 2017. The Company and its subsidiaries have not applied such standards before the effective period. 

The management of the Company and its subsidiaries believe that the revised and new financial reporting standards 
and interpretation will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied.  
However, some of these financial reporting standards involve changes to key principles, as follows: 
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3.  NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS (Con’t) 

3.2 New Financial Reporting Standards announce during the period not yet adopted (Con’t) 

TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements 

 This revised standard stipulates an additional option to account for investments in subsidiaries,  joint 
ventures and associates in the separate financial statements under the equity method, as described in TAS 28 
(revised 2016) Investments in Associates and Joint Ventures.  However, the entity is to apply the same accounting 
treatment for each category of investment.  If an entity elects to account for such investment using the equity method 
in the separate financial statements,  it has to adjust the transaction retrospectively. 

 This standard will not have any significant impact on the financial statements of the Company and its 
subsidiaries because the management has decided to continue accounting for such investments under the cost 
method in the separate financial statements. 
 
4. 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.  

4.1 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. 

4.1.1 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. 

4.1.2 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. 

4.1.3 Sales of goods are recognized when goods are delivered and significant risks and rewards of ownership are 
transferred to customers. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  (Con’t) 

4.1 Recognition of revenues (Con’t) 

4.1.4 Proceeds from services are recognized when services are rendered. 

4.1.5 Revenues from distribute electricity is shown net of value added tax and discounts.  Sales under the Power 
Purchase Agreements (PPA) are calculated based on agreemets and recognized according when electricity is 
delivered to and accepted by the customer.  

4.1.6 Others income is recognized on an accrual basis. 

4.2 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. 

4.3 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. 

4.4 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. 

4.5 Investments 

 Investments in subsidiaries. 

 Investments insubsidiaries in the separate financial statements are measured at cost. 

 Investment in joint venture. 

 Investment in joint venture in the separate financial statements is measured at cost. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  (Con’t) 

4.5 Investments (Con’t) 

Investment in joint venture in the consolidated financial statements is accounted for using the equity method of 
accounting under the equity method of accounting investment in joint venture is initially recognized at cost and adjusted 
thereafter to recognize company and its subsidiaries and movements in other comprehensive income.  When company 
and its subsidiaries of losses in joint venture equals or exceeds its interests in the joint venture.  The company and 
its subsidiary does not recognize further losses unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the 
joint ventures. 

4.6 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 
Solar power plant 21 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.7 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. 

4.8 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 

4.9 Employee benefits 

4.9.1 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. 

4.9.2 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.10 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. 

4.11 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. 

The Company and its subsidiaries enters into to financial instruments that reduce exposure to fluctuations in 
exchange rates by using foreign currency forward contracts to protect its exposure from movements in exchange 
rates.  Foreign currency forward contracts establish a predetermined exchange rate (“forward rate”) at which the 
Company and its subsidiaries will pay foreign currency amounts on a predetermined future date.  At the statements 
of financial position date, the foreign currency amounts receivable under these contracts are translated into Baht at 
the rates ruling at that date.   Unrealized gains or losses that result from the translation are recognized as part of the 
financial costs.  The foreign currency amounts payable under these contracts are translated into Baht at the forward 
rates.  Any premiums of discounts equal to the difference between the exchange rates and the forward rates at the 
inception of the contracts are amortised over the lives of the contracts.  The foreign currency amounts receivable 
and payable have been presented net in the statements of financial position. 

4.12 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.12 Income tax (Con’t) 

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. 

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. 

4.13 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. 

4.14 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.15 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. 

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. 

4.16 Lease 

The determination of whether an arrangement is or contains a lease shall be based on the substance of the 
arrangement, and not merely the legal form.  It requires an assessment of whether (a) the fulfilment of the 
arrangement is dependent on the use of specific assets and (b) the arrangement conveys a right to use such assets. 

If the arrangement is a lease or contains a lease,  payments and other consideration required by the arrangement 
shall be separated into those for the lease and those for other elements (e.g. for services and the cost of inputs) on 
the basic of their relative fair values.  The lease element of the arrangement shall be classified as a finance lease or 
an operating 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.16 Lease (Con’t) 

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. 

4.17 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. 

4.18 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. 

4.19 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.19 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

Significant accounting judgments and estimates are as follows:- 

4.19.1 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. 

4.19.2 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. 

4.19.3 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. 

4.19.4 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. 

4.19.5  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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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.19 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

4.19.6 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. 

4.19.7 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. 

4.19.8 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. 
 
5. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

The Company has certain transactions with subsidiaries, joint venture 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 and joint venture described in Condensed Note 2.2 to the interim financial 
information is as follows: 

  Operation Percentage of Holdings 

 Relationship Type of business Location 2016 2015 
Fac Rent Co., Ltd 1 Warehouse rental Thailand - - 
Thai Solar Future Co., 
Ltd 
 
 

2 
 
 

Exploration, 
design and 

installation of 
solar cells 

Thailand 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

SLTT Joint Venture 3 Distribute and 
installation of 
solar power 

plants and related 
equipment 

Thailand 
 

- - 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

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 
2. A director of this company is a director of the company 
3. Joint Venture Agreement with Thai Polycons Plc., and share the profit or loss and responsibility at the 

percentage of 50% equally. 

5.1 The significant transactions with related company are as follows : 

    Unit : Baht 
    Consolidated Separate 
   Pricing policies 2016 2015 2016 2015 
Subsidiaries      
Revenue from sales of goods which  
installation services and construction 
of solar power plants 

Per contract 
 
 

- - 
 
 

685,617,659 - 
 
 

Management incomes Per contract - - 3,780,000 - 
Interest incomes 7% per annum - - 434,916 - 
Joint Venture      
Revenue from sales of goods which  
installation services and construction 
of solar power plants 

Per contract 406,915,000 - 406,915,000 - 

Management incomes Per contract 300,000 - 300,000 - 
Related company      
Revenue from sales of goods Market price 1,035,000 - 1,035,000 - 
Cost of sales-sales of goods which  
     installation services and    
     construction of solar power 
plants 

Per contract 
 

81,643,002 
- 
 
 

81,643,002 
- 
 
 

Warehouse rental fee Baht 46,410 per month 417,690 556,920 417,690 556,920 

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 
 2016 2015 2016 2015 
Short - term benefits 34,823,366 30,104,356 34,823,366 30,104,356 
Post - employment benefits 1,353,267 705,520 1,353,267 705,520 

Total  36,176,633 30,809,876 36,176,633 30,809,876 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

5.2   The outstanding balances of accounts with related companies are as follows : 

  Unit : Baht 
  Consolidated Separate 
  2016 2015 2016 2015 

Trade accounts and other - 
receivables     
Subsidiary - - 542,528,049 255,068 
Joint Venture 15,226,597 - 15,226,597 - 
Related Company 941,750 - 941,750 - 

Total 16,168,347 - 558,696,396 255,068 

Unbilled receivables    
Subsidiary - - 107,798,003 - 
Joint Venture 146,489,400 - 146,489,400 - 

Total 146,489,400 - 254,287,403 - 

Trade accounts and other payables    
Subsidiary - - 3,026,445 1,801,973 
Related Company 29,204,115 - 29,204,115 - 

Total 29,204,115 - 32,230,560 1,801,973 

Solar power plant 

In 2016, three subsidiaries have entered into construction and installation of solar plant project for three government 
offices and an university.  These subsidiaries have engaged the Company to install solar power system for these 
projects. After the elimination of related transactions, the transactions were presented in the consolidated financial 
statement as “land, property and equipment”. 

Short - term loan to subsidiary 

 The movement of short - term loan to subsidiary are as follow:- 

 

 Unit : Baht 

 
 Separate 

 
Interest Rate 

 
Movement during the period 

 
 

(% p.a.) Jan 1, 2016 Increase Receipt Dec 31, 2016 

Subsidiaries 7.00% 5,000,000 13,405,000 (10,000,000) 8,405,000 

As at December 31, 2016, the Company had to loans to 2 subsidiaries which were due on April 10, 2017 and June 
26, 2017. 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

5.2   The outstanding balances of accounts with related companies are as follows : (Con’t) 

Short - term loans from subsidiaries 

The movement of short - term loans from subsidiaries are as follow:- 

 
 Unit : Baht 

 
 Separate 

 
Interest Rate 

 
Movement during the period 

 
 

(% p.a.) Jan 1, 2016 Increase Repayment Dec 31, 2016 

Subsidiaries 7.00% 108,000,000 20,000,000 (43,050,000) 84,950,000 

The Company was granted loans from 3 subsidiaries by issuing promissory notes to Baht 27 million and issuing 
additional promissory notes to each subsidiary amounting to Baht 5 million.  Such loans were due on January 6, 
2017 and April 5, 2017. 
 
6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

Cash and cash equivalents, consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2016 2015 2016 2015 
Cash in hand 170,000 95,000 145,000 70,000 
Post dated cheques - 2,347,905 - 2,377,905 
Deposits at banks -  current account 11,718,897 1,218,560 11,698,897 1,221,815 
Deposits at banks -  savings account 28,790,285 70,701,898 26,193,411 47,366,463 
Deposits at banks -  3 months fixed deposits 417,708 - 417,708 - 
Total 41,096,890 74,363,363 38,455,016 51,036,183 

 
The above - mentioned fixed accounts received interest at the rates of 0.875% per annum. 
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7. TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE - NET 
Trade accounts and other receivable - net, consist of.- 

  Unit :  Baht 

  Consolidated Separate 

  2016 2015 2016 2015 
Trade accounts receivable     
Trade accounts receivable - Domestic -                    
subsidiaries 

- - 
 

541,405,157 - 
 

Trade accounts receivable - Domestic -                    
joint venture 

15,173,097 - 15,173,097 - 

Trade accounts receivable - Domestic -  
       other companies 

104,337,978 148,204,352 
 

103,785,169 148,204,352 
 

Trade accounts receivable - Foreign 5,342,716 75,448,653 5,342,716 75,448,653 
Total trade accounts receivable  124,853,791 223,653,005 665,706,139 223,653,005 
Less allowances for doubtful accounts (19,882,587) (20,271,540) (19,882,587) (20,271,540) 

Trade accounts receivable - net 104,971,204 203,381,465 645,823,552 203,381,465 

Other receivables     
Other receivable - subsidiaries  - - 513,600 - 
Other receivable - joint venture 53,500 - 53,500 - 
Advance 2,428,266 7,197,499 2,428,266 7,197,499 
Accrued interest - subsidiaries - - 609,292 255,068 
Accrued interest - other companies 733,695 1,173,502 733,695 1,173,502 
Accrued receivable 649,289 368,067 368,067 368,067 
Advance payments - related company 941,750 - 941,750 - 
Advance payments - other companies 4,548,584 11,076,448 4,548,584 11,076,448 
Project receivable 2,498,845 27,554,032 2,498,845 27,554,032 
Prepaid expenses  8,546,100 4,202,746 8,546,100 4,202,746 

Total other receivable 20,400,029 51,572,294 21,241,699 51,827,362 

Total trade accounts and other receivable - net 125,371,233 254,953,759 667,065,251 255,208,827 
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7. TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE - NET (Con’t) 

Trade account receivables aged by number of days are as follows: 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2016 2015 2016 2015 
Accounts receivable not yet due 54,172,745 40,481,888 368,809,468 40,481,888 
Accounts receivable over due :     
Under or equal to 3 months 24,819,816 129,335,709 148,404,816 129,335,709 
Over 3 months to 6 months 26,191,385 5,951,822 128,822,010 5,951,822 
Over 6 months to 12 months - 4,104,000 - 4,104,000 
Over 12 months 19,669,845 43,779,586 19,669,845 43,779,586 
Total 124,853,791 223,653,005 665,706,139 223,653,005 
Less Allowances for doubtful accounts (19,882,587) (20,271,540) (19,882,587) (20,271,540) 

Net 104,971,204 203,381,465 645,823,552 203,381,465 

Movements of allowance for doubtful accounts are as follows: 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2016 2015 2016 2015 
Beginning balance for the year 20,271,540 20,690,644 20,271,540 20,690,644 
Add Increase during year 727,960 1,623 727,960 1,623 
Less Reversal during year (1,116,913) (420,727) (1,116,913) (420,727) 

Ending balance for the year 19,882,587 20,271,540 19,882,587 20,271,540 

 
8. UNBILLED RECEIVABLES AND CONSTRUCTION REVENUE RECEIVED IN ADVANCE 

Unbilled receivable and construction revenue received in advance, consist of.- 

  Unit : Baht 
  Consolidated Separate 
  2016 2015 2016 2015 

Long  term construction contract value with     
- Subsidiaries - - 683,574,000 - 
- Joint venture 406,915,000 - 406,915,000 - 
- Other companies 148,063,486 275,856,894 148,063,486 275,856,894 

Total long-term construction contract value 554,978,486 275,856,894 1,238,552,486 275,856,894 

Retentions as per contract 4,922,500 1,174,172 4,922,500 1,174,172 
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8. UNBILLED RECEIVABLES AND CONSTRUCTION REVENUE RECEIVED IN ADVANCE (Con’t) 

  Unit : Baht 
  Consolidated Separate 
  2016 2015 2016 2015 
Unbilled Receivables    
Revenue recognize on percentage of  
completion basis     
Subsidiaries - - 462,871,804 - 
Joint venture 406,915,000 - 406,9015,000 - 
Other companies 49,625,742 194,129,305 49,625,742 194,129,305 
Total 456,540,742 194,129,305 919,412,546 194,129,305 
Less Value of contract billed (264,986,791) (78,488,675) (598,026,607) (78,488,675) 

Receivables not yet billed 191,553,951 115,640,630 321,385,939 115,640,630 

Construction revenue received in advance    
Value of contract billed - 31,444,206 222,750,000 31,444,206 
Less Revenue recognized on percentage 

of completion basis 
 
- 

 
(13,733,063) 

 
(200,716,015) 

 
(13,733,063) 

Construction revenue received in advance - 17,711,143 22,033,985 17,711,143 

 
9. INVENTORIES - NET  

Inventories - net, consist of.- 

  Unit : Baht 
  Consolidated Separate 
  2016 2015 2016 2015 
Finished goods 325,188,423 597,542,792 325,188,423 597,542,792 
Work in process 79,514,987 - 79,514,987 - 
Raw materials 403,467,779 276,887,156 403,467,779 276,887,156 
Spare part and supplies 37,359,316 40,807,093 37,359,316 40,807,093 
Goods in transit 1,110,543 6,350,831 1,110,543 6,350,831 
Total 846,641,048 921,587,872 846,641,048 921,587,872 
Less Allowance for diminution in  

value and obsolete of inventories (5,859) (5,859) (5,859) (5,859) 

Net  846,635,189 921,582,013 846,635,189 921,582,013 
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10. OTHER CURRENT ASSETS 

 Other current assets, consist of.- 

  Unit : Baht 
  Consolidated Separate 
  2016 2015 2016 2015 
Vat receivable 93,994,757 68,515,079 88,256,291 68,179,698 
Receivables (Payables) for fix forward - net (1,568,222) 2,416,291 (1,568,222) 2,416,291 
Other current assets 40,817,748 4,243,537 5,285,641 4,245,139 

Total  133,244,283 75,174,907 91,973,710 74,841,128 

 
11. DEPOSITS AT BANKS HELD ON COLLATERAL 

Deposits at banks held on collateral, consist of.- 

 Discount Rate  Unit : Baht 

 (% per annum)  Consolidated Separate 

Type of 
deposits 

2016 2015 
Collateral for 2016 2015 2016 2015 

3 - 36 months 
fixed 
deposits 

0.80-2.45 0.75-2.55 credit facilities 131,200,000 131,409,900 131,200,000 131,409,900 

Saving 
account 

  the utilization to 
electricity 

115,000 115,000 115,000 115,000 

Total    131,315,000 131,524,900 131,315,000 131,524,900 

The above - mentioned fixed accounts have been mortgaged as collateral under a credit facility agreement of the 
company and its subsidiaries amounting to Baht 131.20 million and mortgaged as contract to install of 2 subsidiaries 
and a joint venture amounting to Baht 67.55 million. 
 
12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 

 Investments in subsidiaries consist of.- 

 

Share Capital 

 

 

 
Authorized Share Paid-up share Percentage of 

 
(Thousand Baht) (Thousand Baht) holding (%) 

 
2016 2015 2016 2015 2016  2015 

Solartron Energy 1 Co., Ltd. 1,000 1,000 1,000 1,000 99.96 99.96 
Solartron Energy 2 Co., Ltd. 100,000 100,000 33,250 33,250 100.00 100.00 
Solartron Energy 3 Co., Ltd. 100,000 100,000 33,250 33,250 100.00 100.00 
Solartron Energy 4 Co., Ltd. 100,000 100,000 33,250 33,250 100.00 100.00 
Solartron Energy 5 Co., Ltd. 105,000 100,000 105,000 33,250 100.00 100.00 
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12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES (Con’t) 

 
Unit : Thousand Baht 

 
Separate 

 
Cost method Dividend for period 

 
2016 2015 2016 2015 

Solartron Energy 1 Co., Ltd. 998 998 - - 
Solartron Energy 2 Co., Ltd. 33,250 33,250 - - 
Solartron Energy 3 Co., Ltd. 33,250 33,250 - - 
Solartron Energy 4 Co., Ltd. 33,250 33,250 - - 
Solartron Energy 5 Co., Ltd. 105,000 33,250 - - 
Total 205,748 133,998 - - 

At the Board of Directors’ meeting of Solartron Energy 5 Co., Ltd. No. 4/2016 held on November 14, 2016, it was 
approved to increase authorized share capital a amounting to Baht 5 million by issuing 50,000 common shares at 
par value of Baht 100 per share and to call for the outstanding issued share capital of Baht 66.75 million. The parent 
company has acquired and paid for the shares amounting to Baht 71.75 million.  Such subsidiary has registered the 
increase in share capital with the Ministry of Commerce on December 7, 2016. 
 
13. INVESTMENT IN JOINT VENTURE 

 Investment in joint venture consist of the following : 

 
Share of profit (loss) Unit : Baht 

 
Percentage of Investment Consolidated Separate 

 
(%) Equity Method Cost Method 

 
2016 2015 2016 2015 2016 2015 

SLTT Joint Venture 50.00% - 3,023,138 - - - 

The Company has entered into a Joint Venture Agreement with Thai Polycons Plc., under the name “SLTT Joint 
Venture” in order to engage in a construction project to a company whereby both parties agreed to work together 
and shared the profit or loss and responsibility at the percentage of 50% equally. 
 

 

 

 

 

 

 



Annual Report 2016        Solartron Public Company Limited 

105 

14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET 

 Property, plant and equipment - net consist of.- 

 
Unit : Baht 

 
Consolidated 

  
Buildings and  Furniture, fixture 

 
Assets under 

 
 

Land and Land Buildings Machinery and and office 
 

construction 
 

 
improvement improvement Equipment equipment Vehicles and installation Total 

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 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET  (Con’t) 

 Unit : Baht 

 Consolidated 

 

Land and Land 
improvement 

 
 

Buildings and 
Buildings 

improvement 
 

Machinery and 
Equipment 

 
 

Solar power 
plant 

 
 

Furniture, fixture 
and office 
equipment 

 

Vehicles 
 
 
 

Assets under 
construction and 

installation 
 

Solar plant 
Construction in 

process 
 

Total 
 
 
 

Cost  
  

  
   

 
 

As at January 1, 2016 49,339,904 191,858,036 1,104,758,147 - 14,953,006 35,289,333 766,684,994 - 2,162,883,420 
Purchase during the year 6,216,685 1,184,490 8,004,968 - 2,835,847 3,411,215 182,439,027 622,249,105 321,219,560 
Disposal during the year - - - - - (2,878,505) - - (2,878,505) 
Transfer in (out) during the 
year 

- 8,765,661 837,141,471 71,354,163 - - (939,761,497) (71,354,163) (93,854,365) 

As at December 31, 2016 55,556,589 201,808,187 1,949,904,586 71,354,163 17,788,853 35,822,043 9,362,524 550,894,942 2,387,370,110 
Accumulated depreciation 

  
  

   
 

 
As at January 1, 2016 20,026,405 38,406,804 192,039,950 - 8,391,059 26,474,971 - - 285,339,189 
Depreciation for the year 1,957,122 9,241,130 81,349,282 317,756 2,796,377 4,479,613 - - 100,141,280 
Disposal during the year - - - - - (2,878,504) - - (2,878,504) 

As at December 31, 2016 21,983,527 47,647,934 273,389,232 317,756 11,187,436 28,076,080 - - 382,601,965 
Allowance for impairments loss 

  
  

   
 

 
As at January 1, 2016 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 

As at December 31, 2016 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 
Net book value 

  
  

   
 

 
As at January 1, 2016 18,789,313 152,390,673 912,718,197 - 6,561,947 8,814,362 766,684,994 - 1,865,959,486 

As at December 31, 2016 23,048,876 153,099,694 1,676,515,354 71,036,407 6,601,417 7,745,963 9,362,524 550,894,942 2,498,305,177 

Depreciation for the year ended December 31, consist of:-   

  

 2016 2015 
Production cost and cost of goods 
sold 

 

 
 

  
 

92,426,684 
82,155,612 

Administrative expense 
  

  
  

 7,714,596 9,359,075 
Total 

  
  

  
 100,141,280 91,514,687 
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14. 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 
Disposal during the year - - - - - - - 
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 
Disposal during the year - - - - - - - 
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 1,861,459,486 
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14. 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, 2016 49,339,904 191,858,036 1,104,758,147 14,953,006 35,289,333 762,184,994 2,158,383,420 
Purchase during the year 9,900 1,184,490 8,004,968 2,835,847 3,411,215 182,439,027 197,885,447 
Disposal during the year - - - - (2,878,505) - (2,878,505) 
Transfer in (out) during the year - 8,765,661 837,141,471 - - (939,761,497) (93,854,365) 

As at December 31, 2016 49,349,804 201,808,187 1,949,904,586 17,788,853 35,822,043 4,862,524 2,259,535,997 
Accumulated depreciation 

       As at January 1, 2016 20,026,405 38,406,804 192,039,950 8,391,059 26,474,971 - 285,339,189 
Depreciation for the year 1,957,122 9,241,130 81,349,282 2,796,377 4,479,613 - 99,823,524 
Disposal during the year - - - - (2,878,504) - (2,878,504) 

As at December 31, 2016 21,983,527 47,647,934 273,389,232 11,187,436 28,076,080 - 382,284,209 
Allowance for impairments loss 

       As at January 1, 2016 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

As at December 31, 2016 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
Net book value 

       As at January 1, 2016 18,789,313 152,390,673 912,718,197 6,561,947 8,814,362 762,184,994 1,861,459,486 

As at December 31, 2016 16,842,091 153,099,694 1,676,515,354 6,601,417 7,745,963 4,862,524 1,865,667,043 

Depreciation for the year ended December 31, consist of:- 
     

2016 2015 
Production cost and cost of goods sold 

     

92,066,831 82,155,612 
Administrative expense 

     

7,756,693 9,359,075 
Total 

     

99,823,524 91,514,687 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

As at December 31, 2016  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 925.98. million 2015 
: Baht 738.38 million), have been mortgaged as collateral under a credit facility agreement with two local bank (See Note 
17 and 20 to the financial statement). 
3) The Company had fully depreciated fixed assets but still in active use at the cost value totaling Baht 70.22 
million (2015 : Baht 69.95 million).   
4) In 2016, the borrowing costs of Baht 48.13 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. 
15. INTANGIBLE ASSETS - NET 

Intangible asset - net 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 
Purchase during the year 1,374,533 5,159,104 6,533,637 
Amortization for the year (1,389,300) (629,428) (2,018,728) 

As at December 31, 2016 5,187,456 10,054,678 15,242,134 
 

   
Unit : Baht 

   Separate 

   

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 
Purchase during the year 1,374,533 5,159,104 6,533,637 
Amortization for the year (1,389,300) (629,428) (2,018,728) 
As at December 31, 2016 5,187,456 10,054,678 15,242,134 

16. DEFERRED TAX ASSETS  
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Deferred tax assets consist of :- 

 Unit : Baht 

 Consolidated Separate 

 2016 2015 2016 2015 
Deferred tax assets 10,552,556 22,397,961 10,552,556 22,397,961 
Deferred tax liability - (710,988) - (710,988) 

Net 10,552,556 21,686,973 10,552,556 21,686,973 

16.1 Movements in deferred tax assets during the year were as follows: 

 

Unit : Baht 

 
Consolidated and Separate 

  
(Charged) Credited to 

 
   

Other 
 

 
As at 

 
comprehensive As at 

 Jan 1, 2016 Profit or loss income Dec 31, 2016 
Deferred tax assets 

    Trade account receivable 2,882,258 (10,000) - 2,872,258 
Inventory 1,172 - - 1,172 
Property, plant and equipment 2,316,949 - - 2,316,949 
Employee benefit obligation 3,131,743 583,406 13,783 3,728,932 
Unused tax loss 14,065,839 (13,976,828) - 89,011 
Loss on purchase of forward  
    exchange contracts - 1,544,234 - 1,544,234 

Total 22,397,961 (11,859,188) 13,783 10,552,556 

Deferred tax liability     
Gain on purchase of forward 
    exchange contracts (710,988) 710,988 - - 

Deferred tax assets - net 21,686,973 (11,148,200) 13,783 10,552,556 
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16. DEFERRED TAX ASSETS  (Con’t) 

16.1 Movements in deferred tax assets 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 

   
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 
Unused tax loss - 14,065,839 - 14,065,839 

Total 7,922,142 14,362,952 112,867 22,397,961 

Deferred tax liability     
Gain on purchase of forward     
    Exchange contracts - (710,988) - (710,988) 

Deferred tax assets - net 7,922,142 13,651,964 112,867 21,686,973 

16.2 Income tax expenses for the year are as follows.- 

 Income tax recognized in profit or loss 

    Unit : Baht 
    Consolidated Separate 

  2016 2015 2016 2015 
Current income tax      
Corporate income tax  for the year 460,771 - - - 
Deferred tax      
Deferred tax expense relating to the original 
and reversal of temporary differences 11,148,200 (13,651,964) 11,148,200 (13,651,964) 

Income tax expenses (income)  11,608,971 (13,651,964) 11,148,200 (13,651,964) 
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16. DEFERRED TAX ASSETS (Con’t) 

16.2 Income tax expenses for the year are as follows.- (Con’t) 

Income tax recognized in other comprehensive income (Con’t) 

    Unit : Baht 

    
Consolidated and Separate 

    
2016 2015 

     Tax (expense)   Tax (expense)  

  
Before tax income Net tax Before tax income Net tax 

Deferred tax for : 
      

 Defined benefit plan actuarial 
gains 

68,914 (13,783) 55,131 546,335 (112,867) 451,468 

 
16.3 Reconciliation for effective tax rate 

 
Unit : Baht 

 
2016 

 
Consolidated Separate 

 
Tax rate % Tax amount Tax rate % Tax amount 

 
 (Baht)  (Baht) 

Profit before income tax  (38,865,354)  55,720,921 
Tax expense  - 20% 11,14,184 
Tax effect of expenses that are not    
  deductible for tax purposes  -  4,016 

Tax expense (effective rate)  - 20% 11,148,200 

16.4 Tax rate 

 Current income tax 

The Company and its subsidiaries calculated income tax from net profit for the period after adjust non taxable 
expenses and revenue in accordance with the Revenue Code. 

The main adjustment items are allowance of obsolete and diminution of employee benefit obligations, revenue and 
expenses were not in compliance with Revenue Code. 

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. 
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17. 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 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Bank overdraft 2.80 - 7.375 3.00 - 3.75 43,808,197 24,965,567 43,808,197 24,965,567 
Trust receipts  3.00 - 4.75 3.00 - 5.75 397,152,387 351,901,361 397,152,387 351,901,361 
Promissory notes 5.25 - 144,167,100 - 144,167,100 - 

Total   585,127,684 376,866,928 585,127,684 376,866,928 

The Company had overdrafts and other credit facilities with several banks amounting of Baht 1,279 million secured 
by the mortgage its land, building, certain part of machinery and equipment and pledge its withdrawal right of fixed 
deposit in bank and directors of the company.  Additionally, in issuing promissory notes, the Company shall 
authorize the banks to receive payments for the installation of solar roof top projects total amount Baht 628.36 
million. 
18. DISCOUNTED BILLS OF EXCHANGE 

Discounted bills of exchange consist of the following: 

  
Unit : Baht 

  Consolidate Separate 

  
2016 2015 2016 2015 

Discounted bills of exchange 400,000,000 - 400,000,000 - 
Add Increase during the year 700,000,000 400,000,000 700,000,000 400,000,000 
Les
s 

Paid during the year (300,000,000) - (300,000,000) - 

Net  800,000,000 400,000,000 800,000,000 400,000,000 

The details of discounted bills of exchange are as follows :- 

   Unit : Baht 

Bill number Due Date Rate (% per annum) Consolidated Separate 
(No.) 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

1 - Jan 14, 2016 4.00% 4.00
% 

- 200,000,00
0 

- 200,000,00
0 

2 April 5, 2017 April 4, 2016 4.10% 4.10
% 

200,000,00
0 

200,000,00
0 

200,000,00
0 

200,000,00
0 

1 March 31, 2017 Dec 30, 
2016 

5.01% - 200,000,00
0 

- 200,000,00
0 

- 

1 Jan 19, 2017 - 4.00% - 100,000,00
0 

- 100,000,00
0 

- 

1 Feb 16, 2017 - 4.55% - 100,000,00
0 

- 100,000,00
0 

- 

17 March 22 - 28, - 4.50 - - 190,000,00 - 190,000,00 - 
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2017 5.30% 0 0 
1 March 23, 2017 - 5.30% - 10,000,000 - 10,000,000 - 

Total 
   

800,000,00
0 

400,000,00
0 

800,000,00
0 

400,000,00
0 

 The company had issue bills of exchange to 3 security companies,  an other company and 17 other person. 
19. TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE 

Trade accounts and other payable, consist of.- 

  Unit : Baht 
  Consolidated Separate 
  2016 2015 2016 2015 
Trade accounts payable      
Trade accounts payables - related companies 29,204,115 - 29,204,115 - 
Trade accounts payables other companies 187,964,310 201,087,118 187,964,310 201,087,118 
Note payable 1,303,474 - 1,303,474 - 
Total Trade accounts payable 218,471,899 201,087,118 218,471,899 201,087,118 

Other payable     
Asset payable 10,185,856 131,480,337 10,185,856 131,480,337 
Accrued expenses - subsidiaries - - 3,026,445 1,801,973 
Accrued expenses - other companies 10,537,086 8,953,893 9,645,075 8,728,893 
Advanced received  1,104,180 6,583,665 1,104,180 6,583,665 
Retention 7,474,047 364,206 7,474,047 364,206 
Others 4,200 4,200 4,200 4,200 

Total other payable 29,305,369 147,386,301 31,439,803 148,963,274 
Total trade accounts and other payable 247,777,268 348,473,419 249,911,702 350,050,392 

 
20. LONG - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET 

Long - term loans from financial institutions - net, consist of.- 

  Unit : Baht 
  Consolidated Separate 
  2016 2015 2016 2015 
Long - term loan 313,540,000 350,000,000 313,540,000 350,000,000 
Add   Increase during the year 150,000,000 - 150,000,000 - 
Less  Paid during the year (116,694,000) (36,460,000) (116,694,000) (36,460,000) 
Long - term loan balance 346,846,000 313,540,000 346,846,000 313,540,000 
Less  Current portion due within one year  (137,544,000) (87,504,000) (137,544,000) (87,504,000) 

Net 209,302,000 226,036,000 209,302,000 226,036,000 
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20. LONG - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTION - NET (Con’t) 

As at December 31, 2016, the Company has entered into a loan agreement with a commercial bank for investment in 
solar cell manufacturing.  The details are as follows:- 

   Unit : Baht 

Loan facility Interest rate Terms of payment Consolidated Separate 
(Million Baht) per annum of principal and interest 2016 2015 2016 2015 

350 BIBOR + 2.91 Grace period from July 2014 to 
Sep 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. 

226,036,000 313,540,000 226,036,000 313,540,000 

150 MLR - 2 Pay loan principal on monthly 
installment at Baht 4.17 million 
with interest and the performance 
shall be completed with three years 
from the receive loan date. 

120,810,000 - 120,810,000 - 

Total  346,846,000 313,540,000 346,846,000 313,540,000 

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. 
 
21. LIABILITIES UNDER HIRE - PURCHASE CONTRACTS - NET 

Liabilities under hire - purchase contracts - net, consist of.- 

  Unit : Baht 
  Consolidated Separate 
  2016 2015 2016 2015 
Liabilities under hire-purchase contract 4,050,901 5,549,003 4,050,901 5,549,003 
Less Deferred interest (210,178) (229,722) (210,178) (229,722) 
Present value of minimum lease payments 3,840,723 5,319,281 3,840,723 5,319,281 
Less Current portion due within one year  (2,450,484) (3,464,419) (2,450,484) (3,464,419) 
Net 1,390,239 1,854,862 1,390,239 1,854,862 
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22. 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 and Separate 

  
  2016 2015 

Employee benefit as at January 1   15,658,717 13,189,564 
Current service cost   2,397,974 1,767,649 
Interest cost   548,055 527,583 
Employment benefit paid during the year   (29,000) (390,414) 
Remeasurement of defined loss plan   68,914 564,335 
Employee benefit as at December 31   18,644,660 15,658,717 
Less Current portion of employee benefit obligation    (3,112,800) (1,992,450) 
Employee benefit obligations - net   15,531,860 13,666,267 

 Remeasurement of defined loss plan recognized in other comprehensive income arising from: 

  Unit : Baht 
   Consolidated and Separate 
    2016 2015 
Financial assumptions   413,849 (690,554) 
Experience adjustment   (344,935) 1,254,889 
Total   68,914 564,335 

The expense is recognized in the following line items in the profit or loss: 

  
Unit : Baht 

  
 Consolidated and Separate 

  
  2016 2015 

Profit or loss   
     Cost of sales and services   891,672 577,993 

   Sales expense   135,269 193,128 
   Administrative expenses   565,821 818,591 
   Management’s benefit expenses   1,353,267 705,520 
Total 

 
  2,946,029 2,295,232 

Other comprehensive 
income  

 
 

   
  Remeasurement of defined loss plan     
     Employee benefit - net from income tax   55,131 451,468 
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22. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS - NET  (Con’t) 

Remeasurement of definded benefit plan recognized in other comprehensive income are as follows : 

  
Unit : Baht 

  
 Consolidated and Separate 

  
  2016 2015 

Included in retained earnings     
  At January 1,   2,325,700 1,874,232 
  Recognised during the year   55,131 451,468 
  At December 31,    2,380,831 2,325,700 

Principal actuarial assumptions at the reporting date.- 
    Unit : % 
    2016 2015 
* Discounted rate   3.50% 4.00% 
 Salary increase rate   7.20% 7.50% 
 Employee turnover rate   5.00% 5.00% 
** Mortality rate   100% 100% 
          * Reference from long-term government bonds  

** Reference from TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table of 2008  

 

Sensitivity analysis 

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relearnt actuarial assumptions, holding other 
assumptions constant, would have effected the defined benefit obligation by the amounts shown below.- 

 

Unit : Baht 

 

Consolidated and Separate 

 

Increase Decrease 
Defined benefit obligation December 31, 2016 

  Discount rate (1% movement) (1,807,956) 2,223,884 
Future Salary growth (1% movement) 2,103,420 (1,754,365) 
Resignation rate (1% movement) (1,983,819) 2,436,742 

 

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous four year are as follows. 

  Unit : Baht 
  Consolidated  Separate 
Year 2016  18,644,660 18,644,660 
Year 2015  15,658,717 15,658,717 
Year 2014  - 13,189,564 
Year 2013  - 10,494,362 
Year 2012  - 6,179,379 
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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. 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 

  2016 2015 2016 2015 
Profit (loss) attributable to ordinary shareholder of 
the Company(Baht) (50,473,817) (60,078,963) 44,572,721 (58,564,645) 
Number of outstanding at the beginning of the year  
(Share)   525,816,509 525,816,504 525,816,504 525,816,504 

Basic earnings (loss) per share (Baht : Share) (0.09) (0.11) 0.08 (0.11) 

 
25. 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 : Sale of electricity 
Segment 4 : 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.
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25. OPERATING SEGMENT  (Con’t) 
The Company and its subsidiaries operate businesses in Thailand and oversea with significant segments as follows : 

  For the year ended December 31, 2016 (Unit : Million Baht) 

  
Segment 1 Segment 2 Segment 3 

Segment 
4 Elimination Total 

  
Domestic Domestic Foreign Domestic Domestic   

Revenue from sales of goods which installation 
    

 
   services and construction of solar power        

 
plants 1,528.32 196.75 292.66 0.80 35.64 - 2,054.17 

Less Inter - segment (685.62) - - - - - (685.62) 
Revenue from sales of goods which installation 
services and construction of solar power plants 842.70 196.75 292.66 0.80 35.64 - 1,368.55 

Operating loss 
    

 
 

(29.84) 
Unallocated income   

  
 

 
6.37 

Finance cost   
  

 
 

(18.41) 
Profit (loss) in Joint Venture       3.02 
Income tax   

  
 

 
(11.61) 

Income of non - controlling interest  
   

 
 

- 
Net loss attributable shareholders of the parent  

   
 

 
(50.47) 

Other comprehensive income (loss)       (0.06) 

Other comprehensive income (loss) of the parent      (50.53) 

Property plant and equipment-net  
   

 
 

 
 As at December 31, 2016  

   
 

 
 

 Allocated  
   

 
 

- 
 Unallocate  

   
 

 
2,498.31 

Total property plant and equipment  
   

 

 

2,498.31 

Total assets as at December 31, 2016 
   

 

 

4,012.45 
 

  
For the year ended December 31, 2015 (Unit : Million Baht) 

  
Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Elimination Total 

  
Domestic 

Domest
ic Foreign Domestic 

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 

    
 

 
13.43 

Finance cost 
    

 
 

(17.15) 
Income tax 

    
 

 
13.65 

Income of non - controlling interest 
    

 
 

- 
Net loss attributable shareholders of the parent 

    
 

 
(60.08) 

Other comprehensive income (loss)       - 

Other comprehensive income (loss) of the parent       (60.08) 

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 
    

 

 

3,500.51 
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25. OPERATING SEGMENT  (Con’t) 

Information of major customer 

For the year ended December 31, 2015, 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 20.79 million.  
 
26. EXPENSES BY NATURE 

Significant expenses classified by nature consist of:- 

 
Unit : Baht 

 
Consolidated Separate 

 
2016 2015 2016 2015 

Changes in inventories of finished goods  
and work in process 192,270,486 (279,117,937) 192,270,486 (279,117,937) 
Raw material and supplies used 799,668,999 648,738,834 799,668,999 648,738,834 
Management’s benefit expenses 36,176,633 30,809,876 36,176,633 30,809,876 
Employee expenses 122,297,369 98,550,016 122,297,369 98,550,016 
Depreciation expenses 102,160,008 92,745,190 101,842,252 92,745,190 
Finance cost 18,408,860 17,152,022 18,408,860 18,953,995 

 
27. 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 
Company Subsidiaries 

1. Certificates’s number 2181(9)/2548(B.E) 2523(1)/2557(B.E) 59-1491-1-00-1-0 59-1492-1-00-1-0 59-1520-1-00-1-0 

2. Promoted business Manufacture of Manufacture of Manufacture of  Manufacture of  Manufacture of  
 construction 

material  
construction 

material  
electricity from 
solar energy 

electricity from 
solar energy 

electricity from 
solar energy 

 in stainless steel in stainless steel    
3. Date of promoted December 23, 

2005 
December 11, 

2014 
October 25, 

2016 
October 17, 

2016 
October 17, 

2016 
4. Date of first sales generated January 29, 2014 December 20, 

2016 
No operations No operations No operations 

5. The rights and privileges of the promotion 
include:- 

     

5.1  Exemption of import duty for machinery and 
equipment that are approved by the 

Granted Granted Granted Granted Granted 

Board of Investment.      
5.2  Exemption of corporate income tax derived 
from the profit of the promoted activities 

8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 

effective from the first sale generated.      
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27. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION (Con’t) 

Descriptions Rights and privileges 
Company Subsidiaries 

5.3  Exemption of import duty for raw 
materials and necessary supplies used in 

Due date in 
November 7, 

5 years from 
first imported 

- - - 

production process of exported goods 2020     
for the period stated in the certificate.      
5.4  Exemption from income tax on dividend of 
promotional investments through out 

Granted Granted Granted Granted Granted 

the promoted period.      
5.5  Permission of deduction of investment in 
installation or construction of facilities 

25% 25% - - - 

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 

 Consolidated 

 
2016 2015 

 
Promoted Non-promoted Total Promoted Non-promoted Total 

 
business business  business business  

Revenues 529,409,280 848,537,962 1,377,947,242 522,375,430 174,414,530 696,789,960 
Cost and expenses (771,553,068) (645,259,528) (1,416,812,596) (533,891,908) (216,629,270) (770,521,178) 
Income tax expenses 
(income) - (11,608,971) (11,608,971) - 13,651,964 13,651,964 

Net profit(loss) for the year (242,143,788) 191,669,463 (50,474,325) (31,516,478) (28,562,776) (60,079,254) 

 

 
Unit : Baht 

 
Separate 

 
2016 2015 

 
Promoted Non-promoted Total Promoted Non-promoted Total 

 
business business  business business  

Revenues 792,961,125 1,270,959,242 2,063,920,367 522,375,430 174,576,913 696,952,343 
Cost and expenses (771,553,068) (1,236,646,378) (2,008,199,446) (553,891,908) (215,277,044) (769,168,952) 
Income tax expenses (income) - (11,148,200) (11,148,200) - 13,651,964 13,651,964 

Net profit(loss) for the year 21,408,057 23,164,664 44,572,721 (31,516,478) (27,048,167) (58,564,645) 

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. 
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28. 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 2016 and 2015 the Company contributed to the fund amounting to Baht 3.13 million and 3.04 million 
respectively. 
 
29. 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:- 

29.1 Accounting policies 

 The related accounting policies are disclosed in Note 4.18 to the financial statements. 

29.2 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. 

29.3 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. 

29.4 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. 
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29. FINANCIAL INSTRUMENT  (Con’t) 

29.4 Interest rate risk (Con’t)  

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, 2016        
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 29,208 11,889 41,097 0.10 - 0.40 
Trade accounts and other receivable - - - - 125,371 125,371 - 
Cash at bank held on collateral - - - 131,315 - 131,315 0.75 - 1.70 
Financial liabilities        
Bank overdraft and short - term loans        
   from financial institutions - - - 585,128 - 585,128 2.80 - 7.375 
Trade accounts and other payable - - - - 247,777 247,777 - 
Discounted bill of exchange  800,000 - - - - 800,000 4.00 - 5.30 
Long-term loan from financial 
institution 

- - - 346,846 - 346,846 BIBOR + 2.91 
(4.45), MLR - 2 

(4.25) 
Liabilities under hire-purchase 
contracts 

2,450 1,390 - - - 3,840 3.64 - 7.125 

 
 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 
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29. FINANCIAL INSTRUMENT  (Con’t) 

29.4 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, 2016        
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 26,611 11,844 38,455 0.10 - 0.40 
Trade accounts and other receivable - - - - 667,065 667,065 - 
Short - term loan to subsidiary 8,405 - - - - 8,405 7.00 
Deposits at banks held on collateral - - - 131,315 - 131,315 0.75 - 1.70 
Financial liabilities        
Bank overdraft and short - term loans        
   from financial institutions - - - 585,128 - 585,128 2.80 - 7.375 
Trade accounts and other payable - - - - 249,912 249,912 - 
Discounted bills of exchange  800,000 - - - - 800,000 4.00 - 5.30 
Short - term loan from subsidiary 84,950 - - - - 84,950 7.00 
Long - term loan from financial 
institution 

- - - 346,846 - 346,846 BIBOR + 2.91 
(4.45), MLR – 2 

(4.25) 
Liabilities under hire-purchase 
contracts 

2,450 1,390 - - - 3,840 3.64 - 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, 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 
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29. FINANCIAL INSTRUMENT  (Con’t) 

29.5 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 as at December 31, 2016 and 2015 follows:  

 
Consolidated Separate 

 
2016 2015 2016 2015 

Assets     
   US dollar 10,922 1,958,599 10,922 1,958,599 
   Euro 80,072 80,072 80,072 80,072 
Liabilities     
   US dollar 5,219,023 5,807,777 5,219,023 5,807,777 
   Euro 782,935 1,782,109 782,935 1,782,109 
   Franc - 65,700 - 65,700 
   SGD - 18,523 - 18,523 

 
30. CREDIT FACILITIES 

The Company had credit facilities with commercial banks as follows.- 

 
Unit : Baht 

 
Consolidated Separate 

 
2016 2015 2016 2015 

Bank overdraft 64,500,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 
Letter of credit trust receipt, promissory 
note and issuance of letter of 
guaranteed 

1,799,452,000 1,114,696,500 1,785,952,000 1,114,696,500 

Long - term loan 1,391,500,000 350,000,000 1,000,000,000 350,000,000 

Total 3,255,452,000 1,524,696,500 2,845,952,000 1,524,696,500 

Forward contracts 
 Consolidated Separate 

 
2016 2015 2016 2015 

Currency     
US dollar 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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30. CREDIT FACILITIES (Con’t) 

In December 2016,  two subsidiaries were granted a long - term loans and other credit facilities totaling Baht  409.50 
million and the loans were secured by mortgage of their land and solar power plants under the solar farm project 
with three cooperatives.  As at December 31, 2016, subsidiaries has not drawndown such loans. 

The abovementioned credit facilities were secured by the collateral as described in Note 17 and 20 to the financial 
statements. 
 
31. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

As at December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries have commitments and contingent liabilities 
as follows: 

Contingent liabilities : 

31.1 The Company has letter of guarantee issued by several banks to government and private organizations of 
amounting to Baht 228.68 million (2015 : Baht 167.34 million) in the consolidated and separate financial statements. 

31.2 The Company was in possession of unutilized letters of credit as follows: 

   Unit : Million 
   Consolidated and Separate 
    2016 2015 
Currency    
US Dollar   1.21 4.32 
Euro   0.26 1.93 

 
Commitments of expenditure for addition, renewals and betterment : 

31.3 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 and Separate 
    2016 2015 
Currency    
Baht   - 1.10 
Euro   - 0.90 
Franc   - 0.13 
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31. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES  (Con’t) 

31.4 As at December 31, 2016, the Company had future commitment in respect of construction agreement 
amounting to Baht 3.1 million in the consolidated and separate financial statements. 

31.5 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. 

 Commitments from operation : 

31.6 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 and Separate 
   2016 2015 
Less than 1 year   2,098,937 2,549,722 
More than 1 year but less than 5 years   885,303 3,285,905 
Total   2,984,240 5,835,627 

 Commitments from contracts  : 

31.7 Two subsidiaries have entered into solar farm operation contracts with government agents and 
cooperatives, Project Owners, for a period of 25-26 years commencing from the Commercial Operation Data (COD) 
or until the end of the electricity sales contracts between the Project Supporters (Subsidiaries) and the Provincial 
Electricity Authority (PEA) whereby the subsidiaries agreed to pay fees for right to sell electricity to the Project 
Owners at the rates stipulated in the contracts. 

31.8 A subsidiary has entered into a solar rooftop installation contract with a university for a period of 21 years 
commencing from the contract date whereby the subsidiary shall receive the electricity fees at the rate stipulated in 
the contract. 
 
32. 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, 2016 and 2015 debt-to-equity ratio in the consolidated financial statements was 1.04 : 1 and 0.74 : 
1 respectively and debt-to-equity ratio in the separate financial statements was 1.04 : 1 and 0.79 : 1 respectively. 
 
33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT 

These financial statements have been approved by the Company's Board of Directors on February 28, 2017. 
 

 
 
 



1000/65,66,67 P.B. Tower 16th FL. Sukhumvit 71, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110 
Tel : 02-3920224

88/8,9 Moo 10 Thanarat Rd., Nong Nam Daeng, Pakchong Nakhon Ratchasima  30130 
Tel : 044-938972-4

Solartron Public Co., Ltd. (Headquarter)

Solartron Public Co., Ltd. (Factory)

E-Commerce : www.solarpvonline.com
Website : www.solartron.co.th


	annual_report_2016-boost-reimg-F.pdf
	annual_report_2016-boost-reimg.pdf

	annual_report_2016-boost-reimg-B.pdf
	annual_report_2016-boost-reimg.pdf




