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เรียนท่านผูถื้อหุ้น                                                      
ปี 2560 เป็นปีที ่บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ต้องดําเนินธุรกจิภายใต้ข้อจาํกดัทางการเงนิ และความไม่แน่นอนของ

นโยบายพลงังานทดแทน จงึทําให้ผลประกอบการ ปี 2560 ขาดทุนสุทธ ิ 189.18 ล้านบาท บรษิทัฯ จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องแสวงหา

พนัธมติรทางธุรกิจ ที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของบริษทัอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบัโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมพลงังาน

แสงอาทติย ์อาท ิเช่น โครงขา่ยระบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ,รถไฟฟ้า,ระบบประจแุบตเตอรี ่ตลอดจนการเปิดเสรโีซลารร์ฟู  เป็นตน้  

อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มทัง้กลุ่มธรุกจิการผลติแผน่เซลล ์และแผงเซลล์แสงอาทติยท์ี่ไดร้บัรองจากมาตรฐาน

โลก และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย กลุ่มธุรกจิออกแบบก่อสรา้งระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์แบบอจัฉรยิะที่สามารถผลติไฟฟ้า

ใหแ้ก่รถไฟฟ้า บรรจลุงในแบตเตอรี ่และสามารถควบคมุและตรวจวดัคา่พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้างอนิเตอรเ์นต สอดคล้องกบัการบรหิาร

จดัการพลงังานในยคุ IOT (Internet of Things) 

สุดท้ายน้ีในนามของคณะกรรมการ และผู้บรหิาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงานทุกคน และผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทั

ทัง้หมด ทีม่อบความไวว้างใจในการดาํเนินงาน และใหก้ารสนับสนุนมาโดยตลอด คณะกรรมการและผูบ้รหิารยงัคงยดึมัน่ที่จะปฏบิตังิาน

อยา่งเตม็ความสามารถ คํานึงถงึความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมสิง่แวดล้อม โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า

จะไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งดตีลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

สารจากประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

           นางปัทมา วงษ์ถว้ยทอง 

        ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

นายเชดิพงษ ์  สริวิชิช์ 

ประธานกรรมการบรษิทั 
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เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ และมี

ประสบการณ์ดา้นกฎหมาย บญัช ีการเงนิ และการบรหิารองคก์ร จํานวน  3 ท่านปฏบิตัหิน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั และตามระเบียบบริษทั โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายเน้นการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการมี

ระบบควบคมุภายในทีด่ ี 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยไดม้กีารหารอืร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน     และผูส้อบบญัชใีนเรื่อง

ทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุสาระสาํคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 2560 บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) รวมถงึ

รายการระหว่างกนั รายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์รว่มกบัฝ่ายบรหิาร โดยไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรีว่มประชุมการพจิารณางบ

การเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารอืร่วมกบัผู้สอบบญัชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบ

การเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชทีี่สําคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ ความเพยีงพอเหมาะสมของวธิกีารบนัทกึบญัชแีละขอบเขตการ

ตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพยีงพอ และความมอีสิระของผูส้อบบญัชเีพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการจดัทํางบการเงนิเป็นไป

ตามขอ้กําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป มคีวามเชื่อถือได้และทนัเวลา รวมทัง้มกีารเปิดเผย

ขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพยีงพอเพื่อเป็นประโยชน์กบันักลงทุนหรอืผูใ้ชง้บการเงนิ 

 

2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารสอบทานผลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าฝ่ายบรหิารไดด้ําเนินกจิกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งถงึระดบัปฏบิตักิารอยา่งเหมาะสม และการระบุปัจจยัความเสีย่งมคีวามครบถ้วน  เพยีงพอ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อนําไป

ปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้  

 

3. การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบควบคมุภายในรว่มกบัผูส้อบบญัชแีละฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้ผล

การประเมนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยพจิารณาในเรื่องการดาํเนินงาน การใช้

ทรพัยากร การดแูลทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็สอดคล้องกนัวา่ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

นอกจากน้ีในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารประเมนิการควบคมุภายใน โดยไดร้บัความร่วมมอืในการประเมนิจากกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อให้

เกดิความเชื่อมัน่มากขึน้ ผลการประเมนิการความคมุภายในพบวา่ การความคมุภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้าํแนะนําการประชุมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ฝ่ายงานต่างๆ โดยนําประเดน็สําคญัทีต่รวจพบมาเป็น

กรณีศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งใหผู้ร้บัผดิชอบทุกระดบัเกดิความเขา้ใจรว่มกนัในเรื่องความเสีย่งผลกระทบและการควบคมุภายในทีส่าํคญัของ

แต่ละขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4. การสอบทานการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตังิานตามระบบงานที่กําหนดไว้ การดําเนินธุรกจิของบรษิทัมคีุณธรรม มกีารปฏิบตัิตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

การดําเนินธุรกิจของบรษิทัโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่าง

สมเหตุสมผล  

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ และประเมนิตนเอง

ตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพื่อความเชื่อมัน่ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 

5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจาํปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเหน็ชอบให ้บรษิทั ปิตเิสว ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ประจําปี 

2560 และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 พจิารณาแต่งตัง้และอนุมตัผิูส้อบ

บญัชแีละคา่สอบบญัช ี

 

6. การปฏิบติัตามข้อกาํหนด กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการดําเนินธุรกจิของบรษิทัใหป้ฎิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเหน็วา่บรษิทัมกีารดาํเนินธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และปฏบิตัติามขอ้กําหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆ ทีกํ่าหนดไว ้

จากการประเมนิการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัติามหน้าที่ และความ

รบัผดิชอบที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องการทําหน้าที่โดยรวม การสอบ

ทานรายงานทางการเงนิ การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง การสอบทานการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและ

การปฏบิตัติามขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยใช้ความรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระ

อยา่งเพยีงพอเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกต้องเชื่อถอืไดส้อดคล้องตามมาตรฐานการบญัชทีี่

รบัรองทัว่ไป บรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มกีารปฏบิตังิานที่สอดคล้องตาม

ระบบการกํากบัดแูลกจิการที่ด ีและปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กําหนดทางธรุกจิอยา่งเครง่ครดั 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

   (นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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                                                                                                               (หน่วย : ล้านบาทยกเว้นกาํไรสุทธิต่อหุ้น) 

 

* กําไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรบัปีทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจํานวนถวัเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของปีก่อนทีนํ่ามาเปรยีบ 
  

1.ข้อมลูทางการเงินทีส่าํคญัของบริษทั (งบการเงินรวม) 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทั 2558 2559 2560 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 74.36 41.10 19.17 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,467.10 1,344.12 1,187.09 

สนิทรพัยร์วม 3,500.51 4,012.45 3,735.89 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม 1,243.36 1,821.15 1,414.57 

หน้ีสนิรวม 1,484.91 2,047.38 1,900.37 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 2,015.60 1,965.07 1,835.52 

ผลการดาํเนินงาน    

รายไดร้วม 696.79 1,374.92 1,196.64 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 683.36 1,368.56 945.56 

กาํไรขัน้ตน้ 48.09 99.97 -250.50 

กาํไรสทุธ ิ -60.08 -50.47 -189.18 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.18 0.74 0.84 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 7.04 7.30 -26.49 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) -8.62 -3.67 -15.81 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) -2.98 -2.54 -9.96 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -1.73 -1.35 -4.92 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.20 0.37 0.31 

อตัราสว่นหน้ีสนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.74 1.04 1.04 

อตัราความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ -1.85 3.03 0.45 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

กาํไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) -0.11 -0.09 -0.35 

 เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 
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                                                                                                                      (หน่วย : ล้านบาทยกเว้นกาํไรสทุธิต่อหุ้น) 

 

* กําไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรบัปีทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจํานวนถวัเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของปีก่อนทีนํ่ามาเปรยีบ 

 
 
  

1.ข้อมลูทางการเงินทีส่าํคญัของบริษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทั 2558 2559 2560 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 51.04 38.46 4.77 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,448.70 1,980.14 1,290.17 

สนิทรพัยร์วม 3,611.60 4,217.94 3,433.28 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม 1,352.94 1,930.08 1,416.08 

หน้ีสนิรวม 1,594.49 2,156.31 1,552.47 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 2,017.11 2,061.63 1,880.81 

ผลการดาํเนินงาน    

รายไดร้วม   696.95 2,063.92 1,154.22 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 683.36 2,053.38 897.96 

กาํไรขัน้ตน้ 48.09 190.65 -275.36 

กาํไรสทุธ ิ -58.57 44.57 -179.31 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.07 1.03 0.91 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 7.04 9.28 -30.66 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) 8.40 2.16 -15.54 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) -2.90 2.19 -9.10 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -1.63 1.14 -4.73 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.19 0.53 0.30 

อตัราสว่นหน้ีสนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.79 1.05 0.83 

อตัราความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ 2.02 7.12 -0.06 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

กาํไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) -0.11 0.08 -0.33 

 เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 



รายงานประจาํปี 2560  บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) 

6 
 

 

วิสยัทศัน์ 

ผูนํ้าทางเทคโนโลยผีลติเซลลแ์สงอาทติย ์และระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ในภูมภิาคอาเซยีน  

 

พนัธกิจ 

ด้วยความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการด้านไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นแหล่ง

พลงังานทางเลอืกทีส่าํคญัของประเทศไทย บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) จงึไดก้าํหนดกรอบและแนวทางการดาํเนินงาน

ในทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ดงัน้ี 

 

♦ ต่อผูถ้อืหุน้ ดาํเนินธุรกจิทีส่รา้งผลตอบแทนอย่างยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

♦ ต่อลกูคา้  สรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ โดยการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คุีณภาพระดบัสากล 

ดว้ยราคาทียุ่ตธิรรม 

♦ ต่อคู่คา้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสมัพันธ์และความ

ร่วมมอืทีด่ ีเพื่อพฒันาประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างยัง่ยนื 

♦ ต่อพนกังาน สนบัสนุนและพฒันาพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและการทาํงานใหเ้ป็น

มอือาชพี 

♦ ต่อสงัคมชุมชน เป็นองค์กรทีด่ขีองสงัคม สรา้งงานให้คนทอ้งถิ่น ปลูกจติสาํนึกอนุกรษั์พลงังานและมสี่วน

ร่วมในกีพ่ฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีละสงัคมชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

2. วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ  
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1. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั  

 บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2529 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการดําเนินธุรกจิแยกเป็น 4 ประเภท 

ดงัน้ี 

1. ธรุกิจผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย(์ Solar cell )และแผงเซลลแ์สงอาทิตย(์Solar Module)  

2. ธรุกิจออกแบบ ก่อสรา้ง ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์( Engineering, procurement and 

Construction (EPC) 

3. ธรุกิจการบริหารจดัการด้านพลงังาน Energy Service Company (ESCO) 

4. ธรุกิจการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm and Solar Rooftop) 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั Solartron 

มกราคม 2560 ก่อสรา้งระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์เพื่อสง่มอบงานใหก้บั กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 

และพนัธุพ์ชื มลูค่า 6,685,439.31 บาท 

มกราคม 2560 มอบอุปกรณ์การเรยีน และของขวญัใหก้บัเดก็นกัเรยีน โรงเรยีนโป่งกะสงั โรงเรยีนบา้นนาประสทิธิ

วทิยาคาร และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองน้ําแดง ในวนัเดก็ 

มกราคม 2560 ทมีงาน Solartron ใหค้วามรูด้า้นการประยุกตใ์ชพ้ลงังานทดแทนแก่ เจา้หน้าทีส่าํนกัพฒันา

ทรพัยากรบุคคลดา้นพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.)กระทรวง

พลงังาน    ณ โครงการตดิตัง้พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์

รงัสติ 

มกราคม 2560  ไดร้บัรางวลัมาตรฐานความปลอดภยัในการก่อสรา้งระบบผลติไฟฟ้าบนหลงัคาอาคาร เทสโกโ้ลตสั 

(Zero accident) จากบรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จาํกดั_(Tesco Lotus) 

มกราคม 2560 คณะกรรมมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ เยีย่มชมโครงการตดิตัง้ Solar Rooftop ทีต่ดิตัง้โดย

บรษิทั โซลารต์รอน  บนหลงัคาอาคาร Tesco Lotus สาขาบา้นบงึ จ.ชลบุร ี

กุมภาพนัธ ์2560 ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2015 และระบบบรหิารคุณภาพ 

ISO9001-2015 ประจาํปี 2560 จาก SGS Thailand  

มนีาคม 2560 คณะ Airbus Defence and Space  เขา้เยีย่มชมโรงงานผลติแผน่เซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์

ของบรษิทัฯ ที ่อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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มนีาคม 2560 ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าบนรถ รบัสง่นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ บรรจุผูโ้ดยสาร 

30 คน และวิง่รบั สง่นกัศกึษาไดต้ลอดวนั โดยไม่ตอ้งเตมิน้ํามนั นบัเป็นมหาวทิยาลยั ทีร่ณรงคใ์ห้

ใชพ้ลงังานสะอาดจนตดิอนัดบัโลก 

เมษายน 2560 ลงนามในสญัญา ระบบ Solar  Rooftop System กบับรษิทั บุญถาวรเซรามคิ จาํกดั มลูค่ารวม 

316,503,180.00 บาท 

 พฤษภาคม 2560 สง่มอบงานระบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทติย ์50 แห่ง โครงการพฒันาอาหารเกษตรปลอดภยั ใหก้บั

สาํนกังานพลงังานจงัหวดัขอนแก่น มลูค่า 16,962,616.82 บาท 

 พฤษภาคม 2560 สง่มอบงานระบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทติย ์50 แห่ง โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชพี ใหก้บั

สาํนกังานพลงังานจงัหวดัขอนแก่น มลูค่า 17,990,654.21 บาท 

พฤษภาคม 2560 ทมีงาน Solartron ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระบบผลติพลงังานแสงอาทติย ์และการตดิตัง้แผง Solar cell 

และดา้นสิง่แวดลอ้ม แก่คณะนกัศกึษา และอาจารยค์ณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั

ราชภฎัสงขลา  ณ โครงการตดิตัง้พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ศนูยร์งัสติ 

พฤษภาคม 2560 สถาบนัวทิยาการพลงังาน ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากกระทรวงพลงังาน สือ่สิง่พมิพ ์กลุ่มการไฟฟ้า

จาํหน่าย และ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานเขา้เยีย่มชมโรงงานผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลล์

แสงอาทติย ์อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

มถุินายน 2560 สง่มอบงานระบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทติย ์จาํนวน 21 แห่ง  สาํนกังานพลงังานจงัหวดั

หนองบวัลาํภู มลูค่า 9,906,542.06 บาท 

มถุินายน 2560  ทมีงาน Solartron ใหค้วามรูด้า้นการออกแบบและตดิตัง้โซลารร์ฟู แก่ พนกังาน กองพลงังาน

ทางเลอืก การประปานครหลวง ณ โครงการตดิตัง้พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

มถุินายน 2560 องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ไดเ้ขา้เยีย่มชม โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ของบรษิทั โซลารต์รอน เอน็

เนอรย์ ี5 จาํกดั 

มถุินายน 2560 ทมีงาน Solartron ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการพลงังานแสงอาทติย ์การผลติ การตดิตัง้

ระบบ และการประหยดัพลงังานแก่ ผูบ้รหิาร อาจารย ์และเจา้หน้าที ่คณะทาํงานดา้นการจดั

การพลงังาน มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา  ณ โครงการตดิตัง้พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา

อาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

สงิหาคม 2560 คณะผูบ้รหิารจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ทัง้ 12 เขต เยีย่มชมโรงงานผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลล์
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แสงอาทติย ์ทีโ่รงงานปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

สงิหาคม 2560 สง่มอบงานระบบกระจายน้ําดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์โครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา สาํนกังาน

ทรพัยากรน้ําภาค 5  มลูค่า 10,183.422.13 บาท 

กนัยายน 2560 องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ไดค้ดัเลอืก โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ของบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี

5  เป็นโครงการนําร่อง ในการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ซึง่จะ

นํามาใชท้ดแทนมาตรฐานของสหประชาชาต ิและองคก์ารก๊าซเรอืนกระจกไดม้อบประกาศเกยีรติ

คุณใหก้บับรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั(มหาชน) 

กนัยายน 2560 สง่มอบงานระบบกระจายน้ําดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์กรมทรพัยากรน้ํา โดย สาํนกังานทรพัยากร

น้ําภาค 3  มลูค่า 8,772,818.59 บาท 

พฤศจกิายน 2560 ลงนามในสญัญา ระบบ Solar  Rooftop System อาคารโรงงาน บมจ.เสถยีรสเตนเลสสตลี  มลูค่า

รวม 41,013,000.00 บาท 

พฤศจกิายน 2560 ผลติแผ่น Solar cell สง่ออกไปประเทศจนี จาํนวน  2,298,988  แผ่น  

ตุลาคม - ธนัวาคม 

2560 

ผลติแผงเซลลแ์สงอาทติย ์สง่ออกไปยงัประเทศ เนเธอแลนด ์,ตุรก ีและเยอรมนี  จาํนวน 37,092 

แผง 

ธนัวาคม 2560 ทมีงาน Solartron ไดก่้อสรา้งระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ใหว้ดัป่าชา้อุดมธรรม จงัหวดั

เลย เพื่อใหม้ไีฟใชง้านในกจิสงฆ ์ และใหแ้สงสว่างรอบบรเิวณวดั 

ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดโ้อนหุน้ของบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี 2 จาํกดัทีถ่อืโดยบรษิทัฯ จาํนวน 96,900 

หุน้ มลูค่าสทุธติามบญัชคีดิเป็นหุน้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 473.31 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 45.86 

ลา้นบาท เพื่อชาํระหน้ีเงนิยมืใหก้บักรรมการของบรษิทัฯ ท่านหน่ึงมผีลทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้

บรษิทัย่อยดงักล่าวลดลงจากเดมิรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว 

และไดโ้อนหุน้ของ บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี 5 จาํกดั ซึง่ถอืโดยบรษิทัฯ จาํนวน 134,498 หุน้ 

มลูค่าสทุธติามบญัชคีดิเป็นหุน้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 473.31 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 243.52 

ลา้นบาท เพื่อชาํระหน้ีตัว๋แลกเงนิขายลดใหก้บับรษิทัแห่งหน่ึงและเงนิกูย้มืจากกรรมการของบรษิทัฯ 

ท่านหน่ึง มผีลทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ลดลงจากเดมิรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทัดงักล่าว 

 

1. ธรุกิจผลิตแผน่เซลลแ์สงอาทิตย(์ Solar cell )และแผงเซลลแ์สงอาทิตย(์Solar Module)  

โรงงานผลติแผ่นเซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ของ บมจ.โซลารต์รอน มกีาํลงัการผลติสงูสุดไดถ้งึ 55 ลา้นแผ่นหรอื 1.5 ลา้น

แผง/ปี คดิเป็นกําลงัการผลติประมาณ 185 MW/ปี โดยตัง้อยู่ที ่เลขที ่88/8, 88/9 หมู่10 ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา  เพื่อรองรบัการเตบิโตของธุรกจิพลงังานทดแทน อกีทัง้ยงัไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุน (BOI) ใหย้กเวน้อตัราภาษเีป็นพเิศษ สง่ผลใหโ้ครงการต่างๆ ทีบ่รษิทัไดร้บัผดิชอบ สามารถดําเนินการ โดย
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มตี้นทุนการตดิตัง้ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ตํ่า เป็นผลให้ผูล้งทุนได้รบัผลตอบแทนสงูสุด โรงงานผลติเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทติย์

ของบรษิทั เป็นผูผ้ลติทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณลกัษณะการผลติตามคุณสมบตัแิหล่งกาํเนิดสนิคา้ของประเทศไทยกบัสภาหอการคา้

ไทยและกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ อกีทัง้สนิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลทัง้ในทวปียุโรป 

อเมรกิา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ่ น และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย จงึสามารถส่งออกไปขายไดท้ัว่โลก   โดยไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (NAC),  ISO 9001 : 2015 (UKAS), ISO 14001:2015 (NAC), ISO 14001:2015 (UKAS), 
OHSAS 18001 : 2007, TIS 18001 : 1999,  CSR-DIW, TLS 8001-2003, IEC 61215 Certified by TUV Rheinland 

(Germany), IEC 61730 Certified by TUV Rheinland (Germany), IEC 61215 Certified by  JET PVm (Japan), IEC 

61730 Certified by JET PVm (Japan), ANSI/UL 1703:2002 R5.12, The Micro generation Produce Certification 

Scheme new BREG mark, CE Mark, RoHS Compliant,  มอก.1843-2553 และ มอก.2580-2555 ซึง่แสดงถงึคุณภาพใน

ระดบัสากล เป็นทีย่อมรบัทัว่โลก 

 

   

 

2. ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์( Engineering, procurement and 

Construction (EPC) อาทิ โครงการ Solar Rooftop บนหลงัคาอาคาร Tesco Lotus , โครงการ Solar  Rooftop 

Systemบรษิทั บุญถาวรเซรามคิ จาํกดั 

 

โครงการ Solar  Rooftop System บรษิทั บุญถาวรเซรามคิ จาํกดั     ระบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทติย ์
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3. ธรุกิจการบริหารจดัการด้านพลงังาน (Energy Service Company (ESCO) 

•  บรกิารใหค้าํแนะนําการการนําระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ปใชเ้พื่อการประหยดัพลงังาน 

• ไดร้บัความร่วมมอืจากกระทรวงพลงังาน สถาบนัการเงนิ และคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

•  ลงทุนเพือ่ผลติไฟฟ้าขายใหก้บัเจา้ของหลงัคา โดยมสีว่นแบ่งรายไดใ้หก้บัเจา้ของหลงัคา 

 

โครงการตดิตัง้พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรศ์นูยร์งัสติ 

 

 

 

4. ธรุกิจการลงทุนใน Solar Farm และ Solar Rooftop  

• แสวงหาโครงการลงทุนใน Solar Farm และ Solar Rooftop กบัหน่วยงานภาครฐั และบรษิทัเอกชน เพื่อลงทุนและ

แบ่งผลประโยชน์จากการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์(Private Power Purchase Agreement) 

• ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ให้กับเอกชน,การไฟฟ้าทัง้ในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

 

สหกรณ์ผูล้ีย้งไก่ไขลุ่ม่แมน้ํ่าน้อย จาํกดั              

ต.ทา่ชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง 

สหกรณ์การเกษตรกองทนุสวนยางบางสะพาน จาํกดั 

ต.พงศป์ระศาสน์   อ.บางสะพาน  จ.ประจวบครีขีนัธ ์

สหกรณ์โคนมบางสะพาน จาํกดั ต.ชยัเกษม              

อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์
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บริษทัในเครอื  

บริษทัย่อย 
บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 1 จาํกดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 2 จาํกดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 3 จาํกดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 4 จาํกดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 5 จาํกดั 

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 

จาํนวนหุน้ทีบ่รษิทัฯ ถอื 9,996 หุน้ 903,096 หุน้ 999,996 หุน้ 999,996 หุน้ 535,498 หุน้ 

รอ้ยละการถอืหุน้ 99.96% 90.31% 100.00% 100.00% 51.00% 

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 จาํกดั (มหาชน) เลง็เหน็ความสาํคญัของปัจจยัความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิ จงึมมีาตรการป้องกนั

ความเสีย่งทัง้ในระดบัปฏบิตักิาร และระดบับรหิาร โดยมหีน่วยงานตรวจสอบ เขา้ไปสอบทาน อย่างไรกต็าม ปัจจยัเสีย่งในรอบ

ปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากนโยบายพลงังานทดแทนของภาครฐั 

 นโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเป็นปัจจยัสําคญัที่มีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยใ์นอนาคต เน่ืองจากนโยบายน้ีถอืเป็นจุดเปลีย่นแปลงตลาดหลกัของพลงังานทดแทน จากภาครฐับาลสู่การ

กระตุน้ใหภ้าคเอกชนหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทนมากยิง่ขึน้ 

 ในปัจจุบนัภาครฐักาํลงัสง่เสรมินโยบายสนบัสนุนพลงังานทดแทนอย่างจรงิจงั อย่างไรกต็ามนโยบายดงักล่าวยงัตดิขดั

เรื่องแนวทางปฏบิตั ิเช่น ความไม่ชดัเจนของการกําหนดราคารบัซือ้หน่วยไฟฟ้าทีเ่หลอืจากการบรโิภค โครงการ Solar Roof 

เสร ีทีต่ัง้ของระบบสายสง่ซึง่ผ่านพืน้ทีส่เีขยีว จนไม่สามารถสรา้งโรงไฟฟ้าไดเ้พราะขดักบัระเบยีบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ความล่าชา้ของขัน้ตอนการเบกิจ่ายงบประมาณ  เป็นตน้ ซึง่สง่ผลกระทบในการชะลอโครงการสง่เสรมิพลงังานของภาครฐั 

 อย่างไรกต็ามจากการใชพ้ลงังานในช่วงกลางวนัสงูขึน้มาก จงึทําใหก้ระทรวงพลงังานประกาศใหม้กีารตดิตัง้ระบบ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร (Solar PV Rooftop) เพื่อการประหยดัพลงังาน ทาํใหล้ดความเสีย่งจากปัญหาเรื่อง

ระบบสายส่ง พร้อมยกเว้นการขอใบอนุญาตใบประกอบโรงงาน (รง.4) อกีด้วย ทําใหภ้าคเอกชน หนัมาตื่นตวัในการติดตัง้ 

Solar PV Rooftop เพื่อการประหยดัพลงังานกนัมากขึน้ 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ยงัสนับสนุนใหนํ้ากึง่หน่ึงของเงนิลงทุนในการตดิตัง้ Solar PV Rooftop 

เพื่อการประหยดัพลงังาน มาลดหกัจากภาษจีรงิทีจ่ะตอ้งเสยีไดส้งูสดุถงึรายละ 200 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี อกีดว้ย 

2. ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาแผน่เซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 แผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยม์แีนวโน้มราคาต่อวตัต์ลดลงตามความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ ปัจจยัหลกัทีท่ําใหร้าคา

ต่อวตัต์ตํ่าลงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประสทิธภิาพ และปัจจยัด้านราคา บรษิทัป้องกนัความเสีย่งโดยการจองซือ้วตัถุดบิและกําหนด

ราคาขายล่วงหน้าใหส้อดคลอ้งกนั ทาํใหบ้รษิทัสามารถควบคุมทัง้รายไดแ้ละตน้ทุน ประกอบกบัโรงงานผลติแผ่นเซลลแ์ละแผง

เซลลแ์สงอาทติยข์องบรษิทัใชเ้ครื่องจกัรทีม่คุีณภาพสงู ดว้ยเทคโนโลยล่ีาสดุสามารถผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ี่

มปีระสทิธภิาพสงู คอืไดจ้าํนวนวตัตท์ีม่ากขึน้ จงึทาํใหร้าคาต่อวตัตล์ดลง  

 

 

 
  

4. ปัจจยัความเสีย่ง  
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3. ความเส่ียงจากการเข้ามาในอตุสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

ในปัจจุบนัรฐับาลมนีโยบายเปิดเสรกีารผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารอย่างเตม็ที ่ทําใหเ้ปิดโอกาส

ทางการตลาดแก่นักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ ซึง่บรษิทัที่เขา้มาใหม่อาจชงิส่วนแบ่ง

ทางการตลาด และอาจกระทบต่ออตัราการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัในอนาคต 

อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจลงทุนในโครงการโซลารร์ูฟเสร ีPrivate PPA ระยะเวลายาวจะต้องเป็นบรษิทัสญัชาตไิทย 

และยงัตอ้งพึง่พงิคุณภาพของเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ใหไ้ดไ้ฟฟ้าในปรมิาณทีม่ากทีสุ่ด ผูท้ีจ่ะเขา้มาในอุตสาหกรรม

น้ีตอ้งมกีารเตรยีมตวัเป็นระยะเวลานานเพื่อสรา้งมาตรฐานใหส้อดคลอ้ง กบัหน่วยงานของรฐั เช่นมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 

การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามขอ้กาํหนดสาํนกังานกํากบักจิการพลงังาน ฯลฯ ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคีวามพรอ้ม

ทัง้ดา้นเทคโนโลยแีละประสบการณ์ทัง้การผลติและก่อสรา้งมากว่า 30 ปี บรษิทัฯ เป็นผูนํ้าในระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ในประเทศไทย จงึมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นการผลติและการตลาด  

4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทมีการนําเข้าวตัถุดิบหลกัคือแผ่นเวเฟอร์และวัตถุดิบบางชนิดที่ใช้ในการผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์จาก

ต่างประเทศ การเสนอราคาและการชาํระเงนิจะใชเ้งนิเหรยีญสหรฐัและเงนิยโูรเป็นหลกั ในขณะทีร่ายไดจ้ากโครงการในประเทศ

จะได้รบัในรูปของเงนิบาท ทําใหบ้รษิทัไดร้บัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ค่าเงนิสกุลดอลลาร์

สหรฐัหรอืยโูรแขง็ขึน้เมื่อเทยีบกบัค่าเงนิบาท 

ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิ บรษิทัมกีารจองสนิคา้และกําหนดราคาสนิคา้ล่วงหน้าสาํหรบัโครงการทีป่ระมูลได ้จากนัน้จงึทํา

การเปิดวงเงนิเลตเตอร์ออฟเครดติ (L/C) เพื่อสัง่ซือ้สนิค้าจรงิเป็นรายเดอืน และทําสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward Contract) เตม็จาํนวนสาํหรบัแต่ละ L/C ในช่วงทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนหรอืมแีนวโน้มค่าเงนิบาทจะอ่อนค่า

ลง นอกจากน้ีบรษิทัพยายามเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดจากการสง่ออก เพื่อใหไ้ดร้บัรายไดเ้ป็นสกุลดอลลารส์หรฐัมากขึน้ เพื่อ

ลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
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ช่ือบริษทั             บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 

สาํรวจ ออกแบบ ก่อสรา้ง และตดิตัง้

ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ผลิตภณัฑห์ลกั แผ่นเซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์

เลขทะเบียนบริษทั 0107547000877 

สาํนักงานใหญ่    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 ์ตําบลหนองน้ําแดง  

อาํเภอปากช่อง 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) จาํกดั 

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 สาํนกังานปีตเิสว ีจาํกดั 

8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 ถนนวภิาวดรีงัสติ 

ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทร 02-9413584-6 โทรสาร 02-9413658 

 

ท่ีปรกึษากฏหมาย  : 

นายสมเกยีรต ิ เรอืงสรุเกยีรต ิ

บรษิทั สาํนกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิตแอนดแ์อสโซซเิอทสจ์าํกดั 

75/20 อาคารโอเชีย่น ทาวเวอร ์2 ชัน้ 17 ถนนสขุมุวทิ 21 

แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์02-661-6896-9 

โทรสาร  02-661-6895 

ทุนจดทะเบียน  544,124,723  บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั  544,124,723  หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 

ท่ีชาํระแลว้ 

544,124,723  หุน้ 

ทุนชาํระแลว้   544,124,723  บาท 

วนัท่ีก่อตัง้บริษทั 12 พฤศจกิายน 2529 

วนัท่ีจดทะเบียนแปร

สภาพเป็นบริษทัมหาชน 

24 กนัยายน 2547 

5. ข้อมลูทัว่ไปและข้อสาํคญัอืน่ๆ  

http://www.solartron.co.th/
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บรษิทัโซลารต์รอน จาํกดั(มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 544,124,723 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 544,124,723 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนหุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. โครงสร้างผูถื้อหุ้น 

Rank Name Number of Share % 

1 นายศรศีกัร เดชกจิวกิรม 58,300,000 10.71% 

2 นายศกึษติ เพชรอาํไพ 52,454,200      9.64% 

3 นายวศนิ เดชกจิวกิรม 32,000,000 5.88% 

4 นายอคัรเดช โรจน์เมธา 21,528,882 3.96% 

5 ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 11,732,342 2.16% 

6 นายชชูาต ิเพช็รอาํไพ 11,700,000 2.15% 

7 นายภูผา  เตชะณรงค ์ 9,998,566 1.84% 

8 นายวบิลูย ์ ผาณิตวงศ ์ 5,300,000 0.97% 

9 นางสาวพรพรรณ  เทพตระการพร 4,971,380 0.91% 

10 นายชาญเดช  ตยีานุกลูมงคล 4,500,000 0.83% 

 รวมหุ้น 10 อนัดบัแรก 212,485,370 39.05% 

 อื่นๆ 331,639,353 60.95% 

 รวมทัง้หมด 544,124,723 100% 
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7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกั

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและสาํรองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจําปี หากไม่มเีหตุจําเป็นอื่นใด

และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญัทัง้น้ีการจ่ายเงนิปันผลใหนํ้าปัจจยั

ต่างๆ มาประกอบการพจิารณา เช่น ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงนิสภาพคล่อง แผนการขยายงานเป็นต้น ซึง่การจ่ายเงนิ

ปันผลดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/หรอืความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 
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โครงสรา้งองคก์ร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจา้หนา้ที�
บรหิาร

ตรวจสอบภายในผูแ้ทนฝ่ายบรหิาร

พฒันาธรุกจิ

เทคโนโลยแีละ
การส ื�อสาร

องคก์ร

ประธานเจา้หนา้ที�
ดา้นปฏบิตักิาร

ประธานเจา้หนา้ที�
ดา้นการเงนิ

ผูอํ้านวยการสาย
บรหิารการเงนิ

บคุคล และ
ธรุการ

จดัซื�อ

บญัช ีและ
การเงนิ

โรงงาน

โรงงานผลติ
แผ่นเซลล์
แสงอาทติย์

วศิวกรรมและ
บรหิารโครงการ

โรงงานผลติ
แผงเซลล์

แสงอาทติย์

บริษัท โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน)

คณะกรรมการ
บรษิทั 

โลจสิตกิสแ์ละ
คลงัสนิคา้

8. โครงสร้างการจดัการ  
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8.1 โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งกรรมการม ี2 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 

คณะกรรมการบริษทั  

ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมดจาํนวน 8 ท่านประกอบดว้ย 

 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายเชดิพงษ์ สริวิชิช ์ ประธานกรรมการบรษิทั 

2 นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการบรษิทั/เลขานุการบรษิทั 
3 นายอคัรเดช โรจน์เมธา กรรมการบรษิทั 

4 นายดุสติ เครอืงาม กรรมการบรษิทั 

5 นายกติต ิปิณฑวรุิจน์ กรรมการบรษิทั 

6 นางรวฐิา พงศนุ์ชติ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 นายสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

8 นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา และ นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการสองคนน้ีลงลายมือชื่อและประทบัตราสําคญัของ

บรษิทั 

 

อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทัตลอดจนทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบดา้น

กฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั เพื่อผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อื

หุน้ 

2. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ําหนดในพระราชบญัญตับิรษิัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั 

และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

3. พจิารณาคดัเลือกบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่จะดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อสิระของบรษิทัต่อไป 
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4. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยมคุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

5. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูโดยพจิารณาจากบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน รวมถงึพจิารณาแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  และมอบหมายอํานาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทําหน้าที่

แทนบรษิทั เกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทั 

6. พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของกจิการ 

7. พจิารณากาํหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัได ้

8. พจิารณาแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นกระทาํการอย่างใดอย่าง

หน่ึงแทนคณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควรไดแ้ละสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆได ้

9. พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั และนโยบายหลกัในการลงทุนในบรษิทัย่อย  

10. พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกาํไรพอสมควรทีจ่ะทาํเช่นนัน้ 

11. พจิารณาอนุมตัเิรื่องทีม่สีาระสาํคญั เช่น นโยบายเกีย่วกบัการดูแลกจิการ การเขา้ทํารายการระหว่างกนัของ

บรษิทั รายการทีเ่กีย่วโยง และการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัประกาศขอ้บงัคบัและ/หรอื 

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พจิารณาอนุมตัเิรื่องทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

13. พจิารณาอนุมตั ิใหค้วามเหน็ชอบ เรื่องดงัต่อไปน้ี 

(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร ์การทาํธุรกจิ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบรษิทั 

(2) ผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา

แนวโน้มของปีต่อไป 

(3) การลงทุนในโครงการทีไ่ม่มใีนงบประมาณประจาํปีหรอื ตามอาํนาจการอนุมตั ิ

(4) การใชเ้งนิลงทุนเกนิงบลงทุนโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัไิวร้วมรอ้ยละ 20 และเกนิงบลงทุนอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่งบ

ลงทุนโครงการรวมเกนิรอ้ยละ 20 

(5) การซือ้และจําหน่ายสนิทรพัย์ การซื้อกจิการและเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนทีไ่ม่ขดักบัหลกัเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีม่มีลูค่าเกนิจาํนวนทีม่อบอาํนาจใหฝ่้ายบรหิารตามอาํนาจการอนุมตั ิ

(6) การทาํธุรกรรมหรอืการกระทาํใดๆ อนัมผีลกระทบทีส่าํคญัต่อฐานะทางการเงนิ ภาระหน้ีสนิ ยุทธศาสตร์

การทาํธุรกจิ และชื่อเสยีงของบรษิทั 

(7) การทาํสญัญาใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วกบัการทาํธุรกจิปกต ิและสญัญาทีเ่กีย่วกบัการทาํธุรกจิปกตทิีม่คีวามสาํคญั 

(8) ธุรกรรมใดๆ ทีม่ผีลโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัโดยมอีตัราหน้ีสนิต่อทนุเกนิ  2:1 

(9) การเปลี่ยนนโยบายและวธิกีารปฏบิตัิที่มีนัยสําคญัเกี่ยวกบัการบญัช ีการบรหิารความเสีย่ง และการ

ควบคุมภายใน 

(10) การกาํหนดและการเปลีย่นแปลงอาํนาจอนุมตัทิีม่อบใหผู้บ้รหิารระดบัสงู 

(11) การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบรษิทั 
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(12) การมอบอาํนาจหน้าทีใ่หฝ่้ายบรหิาร หรอืกรรมการคนใดคนหน่ึง รวมถงึการเปลีย่นแปลงแกไ้ขการมอบ

อํานาจหน้าที่ดงักล่าว ต้องไม่ขดักบักฎเกณฑ์ข้อกําหนดตลาดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัย ์

(13) การแต่งตัง้ และกาํหนดอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

(14) การจดัใหม้แีละกาํกบัดแูลใหม้บีรกิารจดัการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ 

(15) การดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติประชุมผู้ถือหุน้ของ

บรษิทั 

 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 

1. ทาํหน้าทีป่ระธานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบทีก่าํหนดไว ้

3. เสรมิสรา้งมาตรฐานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการ 

4. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

5. ดแูลใหก้ารตดิต่อสือ่สารระหว่างกรรมการและผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายอคัรเดช โรจน์เมธา ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง กรรมการบรหิารและเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องทีส่าํคญัของบรษิทักาํหนดภารกจิวตัถุประสงคแ์นวทางนโยบายของบรษิทัรวมถงึ

การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานโดยรวมและรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. มอีาํนาจจา้งแต่งตัง้โยกยา้ยบุคคลตามจาํนวนทีจ่าํเป็นและเหน็สมควรใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของ

บรษิทัเพื่อปฏบิตัหิน้าทีทุ่กตําแหน่งรวมถงึการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนที่

เหมาะสมและมอีาํนาจในการปลดออกใหอ้อกไล่ออกพนกังานตามความเหมาะสม 

3. มอีาํนาจในการกาํหนดเงื่อนไขทางการคา้เช่นวงเงนิเครดติระยะเวลาการชาํระเงนิการทาํสญัญาซือ้ขาย

การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการคา้เป็นตน้ 

4. มอีาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทั 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินงาน 

6. ดาํเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 
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ทัง้น้ีอาํนาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย

และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัดงันัน้การอนุมตัริายการของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารดงักล่าว

จะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการทีท่าํใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 

ตารางท่ี 1 สรปุวงเงินอนุมติัของรายการท่ีสาํคญั 

 รายการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

1. การอนุมตัวิงเงนิงบประมาณ

ประจาํปี 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

2.การเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิวงเงนิ

งบประมาณ/งบลงทุนโครงการ

ขนาดใหญ่ 

เปลีย่นแปลงมากกว่า 

รอ้ยละ 25 

เปลีย่นแปลงระหว่าง 

รอ้ยละ 15-25 

เปลื่ยนแปลงน้อยกว่า รอ้ย

ละ 15 

3. การอนุมตักิารใหก้ารสนบัสนุน

ทางการเงนิทีไ่ม่ไดข้องบประมาณ

ในวงเงนิรวม/ครัง้ 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

หมายเหตุ: 

1. อํานาจในการอนุมตัดิงักล่าวอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มจีาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยเพยีงพอ 

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

ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล ร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในและพจิารณาความเป็น

อสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร 

ลาํดบั รายชื่อ ตําแหน่ง 

1. นางรวฐิา พงศนุ์ชติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

2. นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 

3. นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
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ปรมิาณงาน และประสบการณ์ของบุคคลากร รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ

บรษิทั 

6. จดัทํารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ยความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัทํา

และการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิของบรษิัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ รวมทัง้ความเหน็

เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั 

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

6.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัตืหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 

6.8 รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

8. สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มของ

บรษิทั 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 (หน่ึง) ของจํานวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน

ประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
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เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผู้บริหารของผู้มคีวามสมัพนัธ์ทาง

ธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย (ในลกัษณะที่เป็นบดิา

มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจ

ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

6. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  ผูบ้รหิาร  หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ

สาํนกังานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ 

7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีใดๆ รวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรกึษา

ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ให้

รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ

ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ 

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการดําเนินงานของ

บรษิทั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิทัมกีารกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน และมกีารเสนอขออนุมตัิ

จากผูถ้อืหุน้ทุกปี โดย 

พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีง

พอทีจ่ะจูงใจและรกัษากรรมการทีม่คุีณภาพตามทีต่้องการ พรอ้มกนัน้ียงัพจิารณาถงึหน้าทีร่บัผดิชอบที่ไดร้บัเพิม่ขึน้ 

สําหรบักรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้รบัตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการน้ี แบ่ง

ออกเป็น 2 สว่น คอื 

1) ค่าตอบแทนประจาํ ซึง่จะจ่ายใหก้บักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนไม่ว่าจะมกีารประชุมหรอืไม่ก็

ตาม 

2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบักรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะ

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ 

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าบาํเหน็จ โบนสั 

2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกําหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัและผลปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน ทัง้น้ีระดบัของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอยู่ในระดบัทีจ่งูใจและ

รกัษาผูบ้รหิารทีม่คุีณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมื่อวนัที ่ 26 เมษายน 2560 ทีป่ระชมุมมีตใิหก้าํหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัเป็น ดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนรายเดือน / เดือน ค่าเบี้ยประชมุ / ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั 12,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน -ไม่ม-ี 20,000 

หมายเหตุ โดย ประธานกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ใหไ้ด้รบัค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอตัรารอ้ยละ 20 และค่าตอบแทนอื่นๆ วงเงนิรวมไม่เกนิ 

4,000,000 บาท 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทีเ่ป็นตวัเงิน 

จาํนวนครัง้ของการเข้าประชมุของคณะกรรมการ ประจาํปี 2560  และ 2559 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

นายเชิดพงษ์    สริิวชิช์ 7/7 7/7 - - 1/1 1/1 

นางปัทมา       วงษ์ถ้วยทอง 7/7 7/7 - - 1/1 1/1 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา 6/7 7/7 - - 1/1 1/1 

นางรวฐิา        พงศ์นชิุต 5/7 7/7 3/4 4/4 1/1 1/1 

นายสชุาต ิ ไตรศิริเวทวฒัน์ 7/7 6/7 4/4 3/4 1/1 1/1 

นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ 3/7 5/7 2/4 3/4 1/1 1/1 

ศ.ดร.ดสุติ เครืองาม 5/7 5/7 - - 1/1 - 

นายกิตต ิ ปิณฑวิรุจน์  (1)  4/7  - - - - - 

 ดร. ภาวนั         สยามชยั   - 2/7 - - - - 

นายพงศ์ศกัดิ ์  ธรรมธชัอารี  - 2/7 - - - 1/1 

ดร.ยรรยง   ธรรมธชัอารี  - 1/7 - - - - 

หมายเหตุ 
(1) นายกติต ิ ปิณฑวริุจน์  เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560  

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทัทุกท่าน(บาท) 2,561,400.00 2,561,400.00 2,677,400.00 

จาํนวนกรรมการบรษิทั (ท่าน) 8 7 8 

รปูแบบค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
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การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิัทมนีโยบายด้านการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดบัจดัฝึกอบรมพฒันาทัง้

ภายในและภายนอกบรษิัทซึ่งบรษิัทส่งกรรมการและผู้บรหิารเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆกบัหลายสถาบนัอาทเิช่น

หลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  สภาวชิาชพีบญัช ีสาํนักงาน ก.ล,ต. ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและสถาบนัวชิาชพีต่างๆ 

พร้อมกนัน้ีกรณีที่บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่บริษัทกําหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมกีารอบรมและปฐมนิเทศ

สาํหรบักรรมการใหม่เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลพื้นฐานของบรษิัทที่จําเป็นและมปีระโยชน์ต่อการทําหน้าที่กรรมการของ

บรษิทันอกจากน้ีกรณีทีบ่รษิทัมกีารขยายการดาํเนินธุรกจิและโครงการลงทุนต่างๆ บรษิทัจะเชญิกรรมการเขา้มามสี่วน

ร่วมในการเยีย่มชมและตรวจสอบความคบืหน้าของโครงการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหเ้กดิแก่ผูถ้อื

หุน้ 

แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการกําหนดแผนสบืทอดงานกรณีทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

หรอืผู้บรหิารระดบัสูงไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ในตําแหน่งเพื่อเป็นการเตรยีมพร้อมให้เกดิความมัน่ใจว่าบรษิัทมกีาร

เตรยีมทรพัยากรบุคคลให้สามารถรบัผดิชอบทดแทนกนัได้โดยมกีารโยกย้ายหน้าที่ความรบัผดิชอบงานตามความ

เหมาะสมเพื่อสรา้งโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัสงูในแต่ละสายงานไดม้โีอกาสเรยีนรูง้านทีห่ลากหลายสามารถทดแทนกนัได้

ตลอดเวลาพร้อมกนัน้ีคณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดําเนิน

การศกึษาหาขอ้มลูและทีป่รกึษาในการดาํเนินโครงการแผนการสบืทอดงานใหด้ยีิง่ๆขึน้ต่อไป 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทมนีโยบายห้ามกรรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มูลภายในทีม่สีาระสาํคญัของบรษิทัซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นรวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยมวีธิกีารดูแลผูบ้รหิารในการ

นําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพื่อสว่นตนหรอืผูอ้ื่นดงัน้ี 

1. ดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารฝ่ายต่างๆเขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และ

บทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งต่อ

คณะกรรมการทราบในวาระเรื่องรายงานการถอืหลกัทรพัย ์

3. ขอ้มลูภายในหรอืเอกสารทีม่สีาระสาํคญัของบรษิทัทัง้ในรูปเอกสารและ Soft File จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นทีร่ดักุม

และจาํกดัใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูตามความจําเป็นเท่านัน้โดยเฉพาะขอ้มูลภายในทีเ่ป็นความลบัใน

กรณีทีจ่าํเป็นตอ้งเปิดเผยต่อพนกังานบรษิทัจะใหพ้นกังานทราบถงึขอ้จาํกดัในการนําขอ้มลูไปใชอ้ย่างถูกต้อง

ในกรณีทีพ่นักงานนําขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะถอืว่าเป็นความผดิวนิัย

อย่างรา้ยแรง 

4. การติดตามผลการปฏิบตัิงานจะดําเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ผิดปกติรวมถึงการ

ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบรษิทัและขา่วสารจากภายนอก 
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บุคลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรของบรษิทัมดีงัน้ี 

ค่าตอบแทน 2559 2560 

จาํนวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 517 571 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 122,297,369 148,605,570 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นียัสาํคญัอนัมผีลกระทบทางดา้นลบต่อบรษิทั 

 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบับุคคลากรมาโดยตลอดและมกีารกําหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพฒันา

ทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อใหพ้นักงานมศีกัยภาพและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพื่อความ

เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานในสายงานของตน โดยกาํหนดเป้าหมายใหบุ้คลากรทุกคนเขา้รบัการอบรมทีส่อดคลอ้ง

กบัทศิทางและกลยุทธข์องบรษิทั มกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง

ต่างๆทีเ่กีย่วกบัการทาํงาน รวมทัง้เรื่องจรยิธรรมและใหพ้นกังานเขา้ร่วมอบรมและสมัมนา เพือ่เพิม่พนูความรูภ้ายนอก

บริษัทด้วย นอกจากน้ีบริษัทมีการวางแผนการอบรมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทัง้

สนับสนุนให้มกีารสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบรหิารความรู ้ (Knowledge Management) ร่วมกนัระหว่างพนักงานใน

องคก์รนอกจากน้ีบรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองพนักงาน และบุคลากรมกีารพฒันาพนักงานใหม้คีวามรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมในที่ทํางาน โดยมกีารจดัอบรมเกี่ยวกบัเรื่องความ

ปลอดภยัและการปฎบิตัตินในโรงงานอย่างต่อเน่ือง 

เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางปัทมา  วงษ์ถว้ยทอง ทาํหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั โดยใหม้อีาํนาจหน้าที่

ตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบยัที4่) พ.ศ.2551 โดย

มคุีณสมบตั ิขอบเขตและหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 

คณุสมบติั 

อา้งองิจากกฎหมายมไิดก้าํหนดคุณสมบตัขิองเลขานุการบรษิทัไว ้ จงึถอืเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการทีต่อ้ง

ดแูลรบัผดิชอบใหบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมเขา้มาปฏบิตัหิน้าที ่ โดยเลขานุการบรษิทัซึง่เป็นลกูจา้งของ

บรษิทัมสิามารถรบัหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัในบรษิทัอื่นๆ แต่อาจรบัหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัในบรษิทัย่อยได ้

ขอบเขตและหน้าท่ี 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้เีลขานุการบรษิทัทาํหน้าทีป่ระสานงานระหว่างกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร ทาํหน้าทีด่แูลและ

ประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆทีเ่กีย่วขอ้ง สนบัสนุนใหด้าํเนินการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีพรอ้ม

ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) โดยเลขานุการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายและบรษิทักาํหนด ดงัน้ี 

1. ใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามอย่างถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัสาํคญัแก่กรรมการ 
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2. ประสานงานระหว่างกรรมการ และฝ่ายบรหิาร ดแูลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้ดาํเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

3. จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ และประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึ

ปฏบิตัต่ิางๆ  

4. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบและขอ้กาํหนดของ กลต. และ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบรษิทั 

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

7. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

8. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

9. จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีหก้บักรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

10. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของบรษิทั 

11. เรื่องอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช ์

ประธานกรรมการบริษทั 

 

ประวติัการศึกษา 

 

   ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัจอรจ์ทาวน์ สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการทาํงาน  

   ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบรษิทั เงนิทุนแอ๊ดวานซ ์จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จาํกดั 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั โทรเีซนไทย        

เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) 

   2549 - 2552 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา บรษิทั ปตท. เคมคิอลจาํกดั (มหาชน) 

   2548 - 2551 ประธานกรรมการ บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีมจาํกดั (มหาชน) 

   2548 – 2550 ประธานกรรมการ บรษิทั โรงกลัน่น้ํามนัระยองจาํกดั (มหาชน) 

   2547 – 2551 ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยออยลจ์าํกดั (มหาชน) 

   2546 - 2550 ประธานกรรมการ บรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

   2546 - 2550 ประธานกรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

   2546 - 2547 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

   2545 - 2549 ปลดักระทรวงพลงังาน 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่40 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบั                

นกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นที ่5 

 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน (นบส.1) รุ่นที ่13/2536 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่5 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่8/2547 

 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่10/2547 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่104/2551 

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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คณะกรรมการบริษทั 

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

รองประธานกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 

 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ, นโยบาย และ การวางแผน) มหาวทิยาลยัมสิซรู ี

สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการทาํงาน  

   2551 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, รองประธานกรรมการ บรษิทั โซลารต์รอนจาํกดั (มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1-5 จาํกดั 

   2557 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมตรวจสอบ บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

   2551 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2548 – 2550 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่7/2559 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่54/2549 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่54/2549  

 ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาท การสอบทานขอ้มลูการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่

การเงนิ, สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 Fraud Prevention and Information Security Governance 

 Full Scale Internal Auditing and Control Program 

 Future and Derivatives for Investor Program 

 The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis 

and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries 

 GRC: Tool for Board Governance 

 Thailand Competitiveness: Making Corporate Governance Productive 

สดัส่วนการถือครองหุ้น 0.11 % 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายอคัรเดช  โรจน์เมธา 

กรรมการบริษทั 

 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัทารเ์ลอตนั, เทก็ซสั สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการทาํงาน  

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1-5 จาํกดั 

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

   2550 – 2551 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจาํกดั (มหาชน) 

  

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

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น 3.96% 
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คณะกรรมการบริษทั 

ศ.ดร.ดสิุต เครอืงาม 

กรรมการบริษทั 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน  มหาวทิยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

   ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน   มหาวทิยาลยัโอซากา้  ประเทศญ่ีปุ่น 

   ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยันาโกยา่  ประเทศญ่ีปุ่น 

  

ประวติัการทาํงาน  

   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลาร ์รฟีอรม์ จาํกดั 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลาร ์รฟีอรม์ 2 จาํกดั 

   2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการ บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จาํกดั 

   2551 -  2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอกรฐั โซลาร ์จาํกดั 

   2548 – 2551  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2531 - 2548 ศาตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

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

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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คณะกรรมการบริษทั  

                     นายกิตติ  ปิณฑวิรจุน์ 

                                                             กรรมการบริษทั 

ประวติัการศึกษา     

ปรญิญาโท กฎหมายพาณิชยน์าวแีละการขนสง่ทางทะเล Tulane University, USA 

ปรญิญาโท กฎหมายเปรยีบเทยีบ University of Miami, USA 

 เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสถา 

ปรญิญาตร ี ปรญิญานิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการทาํงาน  

   2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2555 - ปัจจุบนั เลขาธกิาร สมาคมประกนัชวีติไทย 

   2558 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและฝ่าย

ความสมัพนัธภ์าครฐั บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)                                                                                         

   2555 – 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฝ่าย

ความสมัพนัธภ์าครฐั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายพฒันาธุรกจิใหม่ บรษิทั อลอินัซ ์

อยุธยา ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการอบรม หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.)รุ่น 2 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

 ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาการจดัการเศรษฐกจิสาธารณะ สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถือครองหุ้น 0.09% 



รายงานประจาํปี2560                                                                                                                                              บริษัท โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) 
 

34 
 

คณะกรรมการบริษทั   

นางรวิฐา พงศนุ์ชิต 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 อนุกรรมาธกิารศกึษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 

 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 

รองอธบิดกีรมสรรพากร 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัอุทธรณ์ภาษ ีกรมสรรพากร 

นิตกิร 9 ชช. (ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นป้องกนัและปราบปราม 

ผูท้าํลายระบบภาษ)ี สาํนกัตรวจสอบภาษกีรมสรรพากร 

รองโฆษกกระทรวงการคลงั 

เลขานุการกรม กรมสรรพากร 

โฆษกกรมสรรพากร 

กรรมการชาํระบญัช ีบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บรษิทั กรุงไทยกฎหมาย จาํกดั 

ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 

กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกจิ คนต่างดา้วกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จาํกดั 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบ บรษิทัอุตสาหกรรมปิ

โตรเคมกีลัไทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่งบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

กรรมการ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการทอ่งเทีย่วและ

กฬีา 

การดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สากล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จาํกดั(มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจด

ทะเบียน 

 

ทีป่รกึษาสมาคมสถาบนัทีป่รกึษาการจดัการแห่งประเทศไทย 

 ทีป่รกึษาสถาบนัวทิยาการเศรษฐกจิและการคลงั 

 อุปนายกสมาคมขา้ราชการสรรพากร 

 กรรมการการมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั (สวค.) 

 กรรมการสมาคมนกัศกึษาวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 

 กรรมการรุ่นที ่1 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้ และการพาณิชย ์(TEPCOT) 

 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบรษิทัไทย (DCP59) 

 ประธานบรษิทั ภูตรา คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

 ประธานบรษิทั จนัคาํ เรสซเิดน้ท ์จาํกดั 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวสอบ บรษิท น่ําเฮงคอนกรตี (1992) จาํกดั 

ประวติัการอบรม  

 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่19 (บยส.19) 

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

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารการยุตธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นที ่3 (บยป.3) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT)รุ่นที ่1 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่3 (วตท.3) 

 หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชนสถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นที ่3 (ปรม.3) 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชนวทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร รุ่นที ่4515 (ปรอ.15) 

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายสชุาติ ไตรศิริเวทวฒัน์ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

 

ประวติัการศึกษา  

ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการทาํงาน  

    2547 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั โซลารต์รอนจาํกดั (มหาชน) 

    2559 -  2560 ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานขายและการตลาด บรษิทั เสถยีรสเตนเลสสตลี จาํกดั (มหาชน) 

    2549 – 2558 กรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั อนิทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

    2549 – 2556 กรรมการ บรษิทั กลางดงไลม แอนด ์เอก็ซเ์พริท์เอน็ไวรอนเมนท ์จาํกดั 

ประวติัการอบรม  

 - หลกัสตูร Advance Audit Committee Programs รุ่นที ่1/2552 

 - MIA 5/2552 

 - MFR 8/2551 

 - MIR  6/2552 

 - MFM 1/2552 

 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที ่5/2553 

 หลกัสตูร Chartered Director Class รุ่นที ่3/2551  

 หลกัสตูร The Role of the Chairman Program 13/2549 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่72/2549 

 หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Report 4/2549 

 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่1/2547 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2547 

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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คณะกรรมการบริษทั  

                                              นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ 

กรรมการตรวจสอบ 

                                                                         กรรมการอสิระ 

 

ประวติัการศึกษา    

 

บรหิารธุรกจิบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 

  

ประวติัการทาํงาน  

   2557-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2556-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิและกลยุทธอ์งคก์ร  

บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) 

   2556 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกจิและกลยทุธอ์งคก์ร บรษิทัหลกัทรพัย ์

แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) 

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

   2550 - 2552 นกัวเิคราะห ์ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)  

ประวติัการอบรม  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่123/2559 

 หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่23/2559 

สดัส่วนการถือครองหุ้น -0%- 
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9. การกาํกับดูแลกจิการ   

 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการบรหิารจดัการธุรกจิดว้ยหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่มีาโดย

ตลอด คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งมีเน้ือหา

ครอบคลุมหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบยีบปฏบิตัขิองสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ในหมวดต่าง ๆ ดงัน้ี 

 สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการให้ความสําคญักบัการกํากบัดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการทีม่ต่ีอบรษิทั ผูถ้อืหุน้ผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยสาํหรบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัโดย

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. บรษิัทใหค้วามสําคญัในการเคารพสทิธขิองผู้ถือหุน้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสทิธขิ ัน้พื้นฐาน

ตามกฎหมายสทิธใินความเป็นเจา้ของผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการและสทิธอิื่นทีค่วรมนีอกจากน้ีบรษิทัดูแลผูถ้อืหุน้

มากกว่าสทิธติามกฎหมาย เช่น การใหข้อ้มูล ข่าวสาร ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัการจดัส่งข่าวสารทีส่าํคญัทางจดหมาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความจาํนงในการเขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั 

2. บรษิัทมกีารให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า โดยไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบใหผู้ถ้อืหุน้

ไดพ้จิารณาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั อกีทัง้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 บรษิทัมกีารเผยแพร่

หนังสอืเชญิประชุมไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิัท เพื่อเปิดโอกาสให ้   ผูถ้ือหุ้นไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลก่อนได้รบัขอ้มูลใน

รปูแบบเอกสาร 

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

การเงนิ ขอ้มูลของบรษิัทต่างๆรวมถึงขอ้มูลของการประชุมซึง่จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ทีส่นใจศกึษา

สารสนเทศของบรษิทัได ้อกีทัง้ยงัสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านทาง Email: support@solartron.co.th  
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4. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะอํานวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธแิละออกเสยีงอย่างเตม็ที ่

อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เป็น 2 ครัง้โดยกําหนดการปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธิ

ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจําปีก่อนทีจ่ะมกีารปิดสมุด

ทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผลอกีครัง้ เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเลอืกทีจ่ะถอืหุน้

เพื่อรบัเงนิปันผลหรอืไม่ การกําหนดสถานที่ในการจดัการประชุมให้สะดวกต่อผูถ้ือหุ้น ซึง่บรษิทัเลอืกจดัการประชุม

สามญัผูถ้อืหุ้นทีโ่รงแรมซึง่อยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบัสาํนักงานใหญ่ของบรษิัท การประกาศ

ผ่านทางหนังสอืพมิพเ์พื่อแจง้เรื่องการประชุมใหผู้้ถอืหุน้ทราบการให้ผูถ้ือหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชุมล่วงหน้า

ก่อนการประชุมประมาณ 1 ชัว่โมง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้

ผูอ้ื่น หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทนได ้

5. บรษิทัจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 มกีาร

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่มกีารลดิรอนสทิธขิองผู้

ถอืหุน้ในการรบัรูส้ารสนเทศของบรษิทั เช่น ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลสาํคญั ไม่จํากดัสทิธใินการ

เขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้ 

6. บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมกบั

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร กล่าวคอื เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้ ณ วนัทีเ่สนอวาระการประชุม นับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีรายละเอียดของข้อมูล

ประกอบการพจิารณา มเีกณฑก์ารพจิารณาบรรจุวาระ/ไม่บรรจุวาระทีช่ดัเจน มชี่องทางรบัเรื่องและช่วงเวลาทีเ่ปิดรบั

เรื่อง ซึง่ภายหลงัทีร่บัเรื่อง ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัโดยรายละเอยีดดงักล่าว สามารถดูผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอวาระ

การประชุมเป็นการเพิม่เตมิ  

7. ผูถ้ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี บรษิัทไดก้ําหนด

หลกัเกณฑ์ เช่น ช่องทางรบัเรื่องผ่านไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาทีส่ายงานเลขานุการบรษิัท ช่วงเวลาที่เปิดแบบฟอร์ม

ขอ้มูลบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ การแสดงความยนิยอมของผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ โดย

รายละเอยีดดงักล่าว สามารถดูผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท ซึ่งภายหลงัที่รบัเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท จะ

พจิารณากลัน่กรองตามกระบวนการต่อไป อย่างไรกต็ามทีผ่่านมาไม่มกีารเสนอชื่อแต่อย่างใด 

8. บรษิทัจดัใหผู้ถ้ือหุน้ศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยขอ้มูลจะ

เหมอืนกบัขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบเอกสาร สว่นหนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบมกีารจดัสง่ใหผู้้

ถอืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั 

9. ในหนงัสอืเชญิประชุม บรษิทัแจง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ รวมถงึ

การเสนอรายชื่อกรรมการอสิระเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ นอกจากน้ี ยงัจดัเตรยีมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบ

มาตรฐานสามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้
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10. ขอ้มูลในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 มวีาระการแต่งตัง้กรรมการ วาระการพจิารณา

ค่าตอบแทนกรรมการวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชวีาระการจ่ายเงนิปันผล 

11. ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ประธานกรรมการไดแ้จง้กฎเกณฑส์าํหรบัการประชุมและ

วธิกีารออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถามได ้ส่วนในวาระแต่งตัง้

กรรมการ คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกกรรมการเป็นรายคน มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้กรอกใน

กรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัวาระ และมกีารถ่ายวดีทิศัน์ บนัทกึภาพและเสยีงการประชุม 

12. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วม

ประชุม ซึง่มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ มคีาํชีแ้จงทีเ่ป็นสาระสาํคญั มคีําถามและคําตอบหรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป วธิี

ลงคะแนนและวธินีบัคะแนน และในกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ย จะมมีตทิีป่ระชุมทีเ่ป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก

เสยีง ซึง่ทางบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเวบ็ไซต ์ภายใน 14 วนั 

13. บรษิทัมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ  

14. บรษิทักําหนดเกณฑข์อ้บงัคบัของบรษิทัว่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วน

ในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหุน้สว่นไม่จาํกดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจาํกดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทั

มหาชนจาํกดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ไดเ้วน้แต่จะแจง้

ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้และกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่บริษัททําขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรอืหุ้นกู้เพิม่ขึ้นหรือลดลงใน

ระหว่างรอบปีบญัชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือโดยบริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสยีของกรรมการ

ผูบ้รหิาร และผูเ้กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบรษิัท นอกจากน้ี กรรมการหรอื

ผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว 

2.  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

นอกจากการคํานึงถึงการรกัษาผลประโยชน์และสทิธขิองผู้ถือหุ้นแล้วยงัมีกลุ่มต่างๆ ที่มสี่วนได้เสยีกบั

บรษิทั ทีช่่วยสรา้งความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ เช่น กลุ่มลูกคา้ พนักงานของบรษิทั คู่คา้เจา้หน้ี 

และชุมชนทีบ่รษิัทตัง้อยู่ในอดตีที่ผ่านมา บรษิัทดําเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสรา้งจรยิธรรมการดําเนินธุรกจิมาโดย

ตลอด เช่น 

สิทธิของผูถื้อหุ้น: ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั”  

สิทธิของพนักงาน: นอกจากสทิธติามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญตัิแรงงานและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งแล้ว

บรษิทัได้ใหค้วามสาํคญัต่อพนักงานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ ไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาติศาสนา ไม่ว่าเพศหญงิหรอืชาย 

โดยพนกังานทุกคนต่างมสีทิธเิท่าเทยีมกนัและไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค และมสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามตําแหน่ง

หน้าทีท่ีพ่งึไดโ้ดยไม่เลอืกปฏบิตั ินอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิการเสรมิสรา้งความรูผ้่านการอบรมภายใน และ

ภายนอกบรษิทั อกีทัง้บรษิทัยงัมกีารจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี เพื่อสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงานภายในบรษิทั มี
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การประกาศ นโยบายมรท.8001มาตรฐานแรงงานไทย ดา้นสทิธมินุษยชน และความรบัผดิชอบต่อสงัคม พรอ้มกบัได้

ใบรบัรอง มรท.8001ระดบัสมบรูณ์ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

สิทธิของลูกค้า: นอกจากสทิธขิองลกูคา้ตามสญัญาทีไ่ดท้าํขอ้ตกลงกนัแลว้ บรษิทัยงัคาํนึงถงึความพงึพอใจของลูกคา้

ดว้ย โดยบรษิทัสรา้งระบบตดิตามและประเมนิผลความพงึพอใจของลกูคา้เป็นระยะผ่านระบบบรหิารงานคุณภาพ  ISO 

9001 : 2015 (NAC),  ISO 9001 : 2015 (UKAS), ISO 14001:2015 (NAC), ISO 14001:2015 (UKAS), OHSAS 18001 : 

2007, TIS 18001 : 1999,  CSR-DIW, TLS 8001-2003, IEC 61215 Certified by TUV Rheinland (Germany), IEC 61730 

Certified by TUV), IEC 61215 Certified by  JET PVm (Japan), IEC 61730 Certified by JET PVm (Japan), ANSI/UL 

1703:2002 R5.12, มอก.1843-2553 และ มอก.2580-2555   โดยมุง่หมายทีจ่ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในระยะยาว 

สิทธิของคู่ค้า: ความสมัพนัธ์ของคู่ค้าบรษิัท ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการเขา้ไปร่วมลงทุนในกจิการร่วมกนับรษิัท

คาํนึงถงึสทิธติามกฎหมายและสทิธติามสญัญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยดึหลกัสจุรติ ความเท่าเทยีมกนั  

สิทธิของเจ้าหน้ี: มกีารปฏบิตัต่ิอเจา้หน้ีตามเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงทางการคา้ สรา้งความไวว้างใจใหก้บัเจา้หน้ีผ่านการ

บรหิารงานอย่างมจีรรยาบรรณ และอาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มลู เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของบรษิทั 

สิทธิของชุมชนและส่ิงแวดล้อม: บรษิทัรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการปฎบิตัติาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายสิง่แวดล้อมให้ความร่วมมือต่อภาครฐัและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง ช่วยพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ และสนับสนุนกจิกรรมทางสงัคมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและพฒันา

ชุมชนใหย้ัง่ยนื  

นอกจากที่บริษัทให้ความสําคญักบัผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มดงัที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ บริษัทยงัตระหนักถึง

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ ทีท่าํใหบ้รษิทัสามารถพฒันา หรอืปรบัปรุง การดาํเนินงาน โดยบรษิทัจดัช่องทางใหผู้ม้สี่วนได้

เสยีสามารถตดิต่อกบับรษิทัได ้โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบรษิทัทาง Email : support@solartron.co.th หรอืทาง

โทรสารไปยงัฝ่ายตรวจสอบภายในทีห่มายเลข 02-381-2971 ซึง่ในปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัไม่ไดร้บัแจง้เบาะแสการกระทาํ

ความผดิแต่อย่างใด 

 

3.  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัไดค้าํนึงถงึการใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้เท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัได้

ดาํเนินการ 

1. เปิดเผยขอ้มลู แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1)และรายงานประจําปี ผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.solartron.co.th นอกจากน้ีในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ยงัมกีาร

นําเสนอขา่วต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ 

2. บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิทัง้ในส่วนของหน้าทีข่องคณะกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้รหิาร นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม จรรยาบรรณธุรกจิ และประวตักิาร

อบรมกรรมการ เป็นตน้ 
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3. จดัใหม้รีายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจําปี ซึง่มเีน้ือหารบัรองการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ี

และมกีารรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มูล ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัชโีดยรายงานดงักล่าวลงนาม

โดยประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร 

4. ขอ้มลูในเวบ็ไซตข์องบรษิทัประกอบดว้ยขอ้มลูองคก์ร โครงสรา้งการถอืหุน้ โครงสรา้งคณะกรรมการ 

วสิยัทศัน์/ภารกจิ ธุรกจิและผลติภณัฑ ์นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและผลการปฏบิตัติามนโยบายทีก่าํหนด ขอ้มลูนัก

ลงทุน รายงานประจาํปี งบการเงนิ และขา่วสารทีบ่รษิทัเผยแพร่ โดยมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5. บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูลที่ถูกต้อง 

โปร่งใสและทัว่ถึง บริษัทจึงจดัทีมงานเพื่อรบัผิดชอบติดต่อประสานงานกบัผู้ลงทุนโดยสามารถติดต่อได้ที่ Email: 

support@solartron.co.th  

 

4.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 8 คน โดยเป็นกรรมการอสิระ

จํานวน 3 คน ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการบรหิารทัง้น้ีคณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้

ความสามารถ เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญ ดา้นบญัช ีการเงนิ กฎหมายการปกครอง เทคโนโลยกีารผลติ การตลาด 

เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  

 

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ / - - 

นางปัทมา       วงษ์ถว้ยทอง / - / 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา / - / 

นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ / / - 

นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ / / / 

นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ / / - 

ศ.ดร.ดุสติ เครอืงาม 
/ - - 

นายกติต ิ ปิณฑวรุิจน์(1) / - - 

 

หมายเหตุ 
(1) นายกติต ิ ปิณฑวริุจน์  เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 

 

mailto:support@solartron.co.th
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2. ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท การประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหน่ึงในสามออกจาก

ตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีสุ่ดกบัหน่ึงในสาม ดงันัน้วาระการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณ 2 ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระ หากยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุด

ใหม่ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงทาํหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน 

3. คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมกีารกําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ อกีทัง้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการ

ปฏบิตัิหน้าที ่กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็น

กรรมการอิสระ นอกจากน้ี เพื่อให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธาน

คณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้น้ี คณะกรรมการชุดย่อยมวีาระ 2 ปีในกรณีที่

คณะกรรมการครบวาระหาก ยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงทําหน้าทีต่่อจนกว่า

จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน และในกรณีทีก่รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบรษิทั และไม่ไดร้บั

การคดัเลอืกใหเ้ขา้มาดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัอกีจะทาํใหว้าระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลง

ตาม ทัง้น้ีหากมกีรรมการเพิม่ใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ใหก้รรมการนัน้มวีาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัวาระ

ของคณะกรรมการชุดย่อยเดมิ 

4. ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท ทีว่่ากรรมการบรษิัทจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในหา้ง

หุ้นส่วนสามญัหรือหุ้นส่วนไม่จํากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากดัหรอืบริษัท

มหาชนจํากดัอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่

จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

5. บรษิทัไดก้าํหนด วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทั ตลอดจน

กํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทัง้จดัให้มีระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยบรษิัทได้มกีาร

กาํหนดแผนกลยุทธร์ะยะสัน้และระยะยาวในการพฒันาโครงการและมกีารลงทุนอย่างต่อเน่ืองพรอ้มกบัการส่งเสรมิและ

พฒันาสงัคมโดยเป็นผูป้ระกอบการทีม่จีรรยาบรรณตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว ้

6. คณะกรรมการบรษิทัไดใ้ห้ความเหน็ชอบต่อนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิัททีว่่า “บรษิทัให้

ความสาํคญัต่อธรรมมาภบิาลทีด่เีพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ พนักงานและลกูคา้ รวมทัง้ความเป็นประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิต่อบรษิัทในระยะยาว โดยเน้นถึงระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากบัดูแลฝ่าย

บรหิารใหด้ําเนินการตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้ขอ้กําหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ” และมี

การสือ่สารสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้ใจและปฏบิตัติาม โดยในแต่ละปีมกีารประเมนิผลการปฏบิตัแิละทบทวนนโยบาย 

7. คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบในคู่มอืจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร

แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิซึง่ครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ทีส่าํคญั เช่น ความซื่อสตัย ์คุณธรรม 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏบิตัิตามขอ้กฎหมายต่างๆ รวมทัง้ยงัไดม้บีทกําหนดโทษทางวนิัยอกีด้วย 
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โดยในแต่ละปีสาํนกัเลขานุการบรษิทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสายงานทรพัยากรบุคคล จะมแีนวทางในการประเมนิ 

เพื่อนํามาปรบัปรุงแกไ้ขในองคก์ร 

8. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดด้แูลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการทีอ่าจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหวัขอ้ทีเ่ป็นรายการระหว่างกนั 

ตามขอ้กาํหนด และวธิกีารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั นอกจากน้ียงักาํหนดไม่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีใน

รายการทีจ่ะทําไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ และมกีารเปิดเผยขอ้มูลถูกต้องและครบถ้วนในรายงานประจาํปีและแบบ 

56-1 

9. การบรหิารงานและการควบคุมภายในทีด่ ีเพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

พร้อมทัง้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทัง้การใช้

ทรพัยากรของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารดแูลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั โดยบรษิทัมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าทีว่เิคราะห์ตรวจสอบ ประเมนิผลใหค้ําปรกึษาและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนับสนุน

การดาํเนินกจิการต่างๆ ของบรษิทั และมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุม

ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม หน่วยงานดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ

ในการปฏบิตัหิน้าที ่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบปีละ 

2 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบมกีารใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจาํปี 

10 การบรหิารความเสีย่ง อยู่ในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการจดัให้มรีะบบการ

บรหิารความเสีย่งครอบคลุมทัง้องคก์ร  

11. การประชุมคณะกรรมการ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการและมกีารแจง้ใหก้รรมการทราบ

ล่วงหน้าโดยทาํเป็นตารางประจาํปี ซึง่กาํหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ (ในทุกๆ 3 เดอืน) และมกีารประชุม

อกีหน่ึงครัง้ ภายใน 1 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี อย่างไรกต็าม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการ

ดําเนินธุรกจิของบรษิัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหน้าที่ตดัสนิใจตาม

อํานาจหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยทุกครัง้ที่มกีารประชุมกรรมการบรษิัท คณะกรรมการ

บริหารได้นําเสนอสิ่งที่ผ่านการพิจารณา กลับมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อการกํากับ ดูแล อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

12. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั ร่วมกนั

พจิารณาเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชมุคณะกรรมการ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเรื่องทีส่าํคญัไดนํ้าเขา้รวมไวแ้ลว้ และกรรมการแต่

ละคนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุมดว้ย 

 13.สํานักเลขานุการบริษัท มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า                 

อย่างน้อย 7 วนั ซึง่เอกสารดงักล่าวไดใ้หข้อ้มูลและรายละเอยีดอย่างพอเพยีงเพื่อประกอบการพจิารณาอย่างไรกต็าม 

ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเปิดเผยล่วงหน้าแลว้จะส่งผลกระทบต่อบรษิทั คณะกรรมการ

บรษิทัสามารถนําเรื่องมาอภปิรายในทีป่ระชุมได ้
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14.ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมาก

พอที่กรรมการจะอภปิรายปัญหาสําคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั นอกจากน้ี ประธานกรรมการส่งเสรมิให้มกีารใช้

ดุลยพนิิจตดัสนิใจ กรรมการใหค้วามสนใจกบัทุกวาระทีนํ่าเขา้สู่ทีป่ระชุม รวมถงึเรื่องการกํากบัดูแลกจิการ นอกจากน้ี 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั มกีารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมประชุม เพื่อนําเสนอขอ้มูล ปัญหาและ

ชีแ้จงรายละเอยีด เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ซึง่เป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้ยงั

เป็นการเขา้ถงึขอ้มูลสารสนเทศทีจ่ําเป็นเพิม่เตมิผ่านการสอบถามผูบ้รหิารระดบัสงู อกีทัง้ในบางประเดน็ทีม่ขีอ้มูลไม่

เพยีงพอ กรรมการบรษิทัสามารถตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านเลขานุการบรษิทั 

15.รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั จะประกอบดว้ยสาระสาํคญั เช่น วนัเวลาเริม่ เวลาสิน้สุด

ประชุม รายชื่อกรรมการที่เขา้ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสาํคญัของเรื่องทีเ่สนอ สรุปประเดน็การอภปิรายและ

ขอ้สงัเกต มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ย ชื่อผูจ้ดรายงาน และชื่อผูร้บัรองรายงาน บรษิทั

ไดม้กีารจดัเกบ็รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรูปเล่มสามารถสบืคน้ง่าย แต่แกไ้ขไม่ได ้มกีารบนัทกึ

และเปิดเผยจาํนวนครัง้การเขา้ประชุมคณะกรรมการ เน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะจดัขึน้ทุกไตรมาส แต่

การประชุมคณะกรรมการบรหิารซึ่งเกีย่วเน่ืองกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัจะจดัขึน้ทุกเดอืน จงึมกีารรายงานการ

ประชุมของคณะกรรมการบรหิารนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย 

ในปี 2560 คณะกรรมการจดัใหม้กีารประเมนิผลปฏบิตังิานของตนเอง โดยใชห้ลกัเกณฑป์ระเมนิจากตลาด

หลกัทรพัยฯ์  

5. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั เพื่อสรรหาผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั แทนกรรมการทีค่รบ

วาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจาํทุกปี และยงัมสีว่นร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูดว้ย 

 ในปี 2560 คณะกรรมการไดป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสรุปดงัน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความ

สมบรูณ์ของโครงสรา้ง การปฏบิตัหิน้าที ่และการพฒันาตนเองเพื่อเทยีบกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที่

ด ี

2. การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีค่รบวาระ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชื่อ

บุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ เป็นประจําทุกปี โดยในปี 2560 ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดเสนอ

รายชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นกรรมการ 

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการฯ ไดส้รรหาบุคคลทีม่คีวามรอบรูด้า้นพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ในเรื่องการผลติแผ่น

เซลล์และแผงเซลลแ์สงอาทติย์ การออกแบบก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และไดค้ดัสรรบุคคลทีม่คีวามรู้

ความสามารถดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ มาร่วมเป็นกรรมการใหม่เพื่อเสรมิสรา้ง

ความแขง็แกร่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 
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ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย คุณสชุาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ เป็นประธานฯ 

คุณปัทมา วงษ์ถว้ยทอง และคุณอคัรเดช โรจน์เมธา เป็นกรรมการ การเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทั โดยทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้นัน้ มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

(2) ใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้น้ี             

ในการออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจํานวน

หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้นัน้มอียู่ตาม (1) โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมากหรอืน้อยเพยีงใด

ไม่ได ้โดยบุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจ่ะม ี

ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสยีงชีข้าด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสามออกจากตําแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการจะ

แบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม 

 

6. การใช้ข้อมูลภายใน 

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกาศให้ทราบทัว่กันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานทุกระดบัตอ้ง ไม่ใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิทั ทีม่สีาระสาํคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นกรรมการผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุน

ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั  
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บรษิัท โซลาร์ตรอน จํากดั(มหาชน) บรหิารงานภายใต้มาตรฐานสากลขององค์กรระหว่างประเทศในการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม ( ISO14000,ISO18000,Environment System) ซึง่เป็นมาตรการความรบัผดิชอบต่อสงัคมแบบ

ยัง่ยนื ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั จดัเป็น Corporate Social Responsibilities in Process เพราะแผ่นเซลล์

แสงอาทติยแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์มคุีณลกัษณะพเิศษ สามารถเปลีย่นพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า จงึ

เป็นหน่วยผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดทีส่าํคญัของประเทศไทยและของโลกสามารถเสรมิความมัน่คงทางพลงังานได้

อย่างยัง่ยนือกีดว้ย  

ลกัษณะเด่นของผลติภณัฑข์องบรษิทัคอืสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดใ้นช่วงกลางวนัซึง่เป็นช่วงเวลาทีม่กีาร

ใชไ้ฟฟ้าสงูสดุของประเทศ (Peak Demand)โดยในปี 2560 คอืช่วงฤดรูอ้นมยีอดการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุ(Peak) ของประเทศ

อยู่ที ่32,059 เมกกะวตัต์ ซึง่ถอืว่าเป็นตวัเลขทีส่งูสุดเป็นประวตักิารณ์ของประเทศ  หากสภาพอากาศยงัคงรอ้น และ

อุณหภูมโิลกมแีนวโน้มสงูขึน้เช่นน้ีจะทําให้การใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ตามไปด้วย ทางออกที่สาํคญัทางหน่ึงเพื่อลดการใช้

ไฟฟ้าสงูสุด คอื การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร (Solar Rooftop) เพราะประชาชน ธุรกจิ 

และโรงงาน สามารถใชเ้น้ือทีบ่นหลงัคาผลติไฟฟ้าไดเ้องในช่วงกลางวนัทีม่คีวามต้องการใชไ้ฟฟ้าสงูสุด นับเป็นความ

ร่วมมอืในการแกปั้ญหาการใชไ้ฟฟ้าแบบยัง่ยนืระหว่างภาครฐั ภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และโรงงาน  

นอกจากน้ีระบบสบูน้ําพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทั ยงัเป็นระบบทีส่ามารถช่วยบรหิารจดัการน้ําในภาวะภยั

แล้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําในพืน้ที่ทีก่ารไฟฟ้าและการประปาเขา้ไปไม่ถึง 

ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชือ้โรคในฤดแูลง้ทีเ่กดิจากแหล่งน้ําทีไ่ม่สะอาดอกีดว้ย 

 พนกังานของบรษิทัทุกคนจงึภมูใิจในการปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีส่ามารถผลติไฟฟ้าสะอาดมาใช ้ช่วย

พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม และมุ่งมัน่ที่จะวจิยั และพฒันาผลติภณัฑ์ที่มคุีณภาพ โดยเน้นการ 

Reduce, Reuse และ Recycle ในทุกกระบวนการทาํงาน 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR) 

โครงการ Solar  Rooftop System บรษิทั บุญถาวรเซรามคิ จาํกดั      
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การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ บรหิารงานโดยมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เพื่อใหส้ามารถรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผู้

ถอืหุน้ พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  

ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่14  พฤศจกิายน 2560 คณะกรรมการฯ ไดป้ระเมนิ

ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกรอบแนวทางปฏบิตัดิ้านการ

ควบคุมภายในของ COSO  ซึง่ครอบคลุมองคป์ระกอบหลกัของระบบควบคุมภายใน 5 ดา้น คอื  

1. การควบคมุภายในองคก์ร  

1.1 แสดงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

1.2 คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร ทําหน้าทีก่ํากบัดูแล และตรวจสอบความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายใน 

1.3 ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัใหม้โีครงสรา้งสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง่การและความรบัผดิชอบ

ทีเ่หมาะสมเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการ 

1.4 มุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

1.5 กาํหนดให้บุคลากรมหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

องคก์ร 

2. การประเมินความเส่ียง 

2.1 กําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.2 ระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ทัง้

องคก์ร 

2.3 พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.4 สามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 

3.1 มมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

3.2 เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค ์

3.3 จดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ไดก้ําหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อให้

นโยบายทีก่าํหนดไวน้ัน้สามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 

 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

4.1 บริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้

ตามทีก่าํหนดไว ้

4.2 สือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร ซึง่รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีเ่ป็นต่อ

การสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามทีว่างไว ้

4.3 สือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 

5. ระบบการติดตาม 

5.1 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมภายใน ไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 

5.2 ประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีร่บัผดิชอบซึง่รวมถึง

ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 

จากผลการพจิารณาคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิัทมคีวามเพยีงพอครบทัง้ 5 

ดา้นขา้งต้น บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในมาโดยตลอดโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ตัง้แต่แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน เมื่อปีพ.ศ.2547 รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัสามารถช่วย บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหาย

ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีได ้ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะต้องดําเนินการ

ให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถป้องกนัความเสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัทํา

บญัช ีรายงานทีถู่กตอ้งน่าเชื่อถอื 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมนิความเสีย่งของการดําเนินงานในกลุ่มธุรกจิเป็นรายไตรมาส 

โดยพิจารณาปัจจยัเสีย่งทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกดิผลกระทบ และการบริหารจดัการความเสีย่ง

เพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจโดยการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร เพื่อจําลองสถานการณ์

ความเสีย่งให้ผู้บรหิารได้เรยีนรู้ เพื่อหลกีเลี่ยงและบรรเทาให้อยู่ในระดบัทีบ่รหิารจดัการได้ เพื่อกระตุ้นให้เกดิความ

รบัผดิชอบ และพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานในทุกระดบัมกีารตดิตามผลและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 
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ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

กรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัตามประจําปี 2560 แลว้มคีวามเหน็ว่ารายการ

ซือ้ขายผลติภณัฑ ์และบรกิารรวมถงึ รายการซือ้สนิทรพัยร์ะหว่างกนั เป็น รายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตขิองบรษิทั และ

เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั โดย การเขา้ทาํ รายการดงักล่าวบรษิทัไดพ้จิารณา

ถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนัที ่เกดิขึน้จะถูก

กาํหนดใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขนั หรอืเป็นราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผล 

และมเีงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) 

มาตรการหรอืขัน้ตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั  

บรษิัทมขี ัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั คอื รายการระหว่างกนัต้องอยู่บนพืน้ฐานของความ

จําเป็น            มคีวามสมเหตุสมผล และยดึแนวทาง ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการทํารายการกบับุคคลภายนอก กรณีทีม่ี

รายการระหว่างกนัของบรษิทั หรอืบรษิทัร่วมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผล ประโยชน์ มสีว่นไดส้่วนเสยี หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจําเป็น ใน

การเขา้ทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม

ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิปกตใิน อุตสาหกรรม และมกีารเปรยีบเทยีบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด และ

ในกรณีที่มรีายการระหว่างกนัที่มสีาระสําคญั บรษิัทจะจดัให้ ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การประชุมผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 

ทัง้น้ีหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะ

จดัใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระ เป็นผูใ้หค้วาม เหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี โดย กรรมการผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่มสีทิธอิอก

เสยีงในรายการดงักล่าว อกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบ หรอื

สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในอนาคตบรษิทัอาจมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ทาํรายการระหว่างกนั บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่ว กบับุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึ่ง

กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูล การ

ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป กรณีการเขา้ทํารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิเช่น การ

จา้งผลติชิน้งาน การซือ้ ผลติภณัฑแ์ละวตัถุดบิ และการขายผลติภณัฑ ์เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บรษิทั

ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบิตัใิหเ้ป็น ไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดยอา้งองิกบัราคาและเงื่อนไข

ทีเ่หมาะสม ใหม้คีวามยุตธิรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด ทีใ่ชก้บัลกูคา้ทัว่ไป รวมทัง้

สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัเกณฑข์องรายการทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิและคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ กําหนดให้มกีารตรวจสอบการทํารายการระหว่างกนัโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการ

ตรวจสอบว่า ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบของ บรษิทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อย่างไรกต็าม หากมกีารเขา้ทํารายการระหว่างกนัที่ไม่เขา้ข่ายรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกติดงักล่าวขา้งต้น 

บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกั ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาด

12. บุคคลทีมี่ผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน 
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการ เปิดเผยขอ้มูลการทํารายการระหว่างกนั 

และการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิของบรษิัท และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบ งบ

การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ีหากมี

รายการระหว่างกนัเกดิขึน้กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต จะ

จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็เกี่ยวกบั ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดั ใหม้บีุคคลทีม่คีวามรู ้ ความ

ชาํนาญพเิศษ เช่น ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวามเป็นอสิระ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดย

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามชํานาญพเิศษ จะถูกนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิของ

คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย 

หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั      แต่เป็นการทํารายการทีบ่รษิทัไดค้ํานึงถงึประโยชน์

สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

12.1 รายการระหว่างกนัโดยทัว่ไป  

บคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

และนโยบายการกาํหนดราคา ปี 2559 ปี 2560 

บริษทั แฟ๊ค 

เร้นท์ จาํกดั 

ดาํเนินธรุกิจให้

เช่าโกดงัและ

อาคารโรงงาน 

(1) มคีู่สมรสของกรรมการ

ร่วมกนั คอื นางปัทมา 

วงษ์ถว้ยทอง 

(1) ค่าเช่าโกดงัสนิคา้ และ

อาคารโรงงาน 

417,690 - เป็นค่าเช่าสถานทีค่ลงัสนิคา้เพือ่ใชใ้นการเกบ็สนิคา้ของบรษิทัเพือ่ขาย

ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล โดยสถานทีด่งักล่าวนี้เป็นสถานทีท่ีอ่ยู่

ใกลก้บัสาํนกังานของบรษิทั และราคาค่าเช่าไมส่งูเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

อตัราค่าเช่าโดยทัว่ไป 

บริษทั โซลาร์

ตรอน 

 เอน็เนอรยี์ 1 

จาํกดั 

บรษิทัย่อย 

ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

99.96% 

(1) ดอกเบีย้รบั 

(2) รายไดค้่าบรกิาร 

(3) เจา้หนี้อื่น 

(4) ลกูหนี้เงนิกูย้มื 

(5) ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

350,959 

540,000 

128,400 

5,000,000 

606,027 

364,921 

720,000 

898,800 

5,300,000 

970,948 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ

เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 

เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 

จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  

 

บรษิทั โซลาร์

ตรอน 

 เอน็เนอรย์ ี2 

จาํกดั 

บรษิทัย่อย 

ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

90% 

(1) ดอกเบีย้จ่าย 

(2) รายไดค้่าบรกิาร 

(3) รายได ้ขายพรอ้มตดิตัง้ 

(4) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 

(5) ลกูหนี้การคา้ 

(6) ลกูหนี้เงนิกูย้มื 

(7) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

(8) รายไดร้บัล่วงหน้า 

(9) เจา้หนี้เงนิกูย้มื 

 

 

29,874 

900,000 

107,759,290 

94,281,488 

209,796,290 

- 

387,158 

99,000,000 

20,950,000 

31,548 

1,200,000 

2,240,710 

3,467,418 

5,934,500 

500,000 

- 

- 

- 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ

เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 

เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 

จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  

ตดิตัง้ระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 2 MW โดยใชร้าคา

ตลาด 
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บคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

และนโยบายการกาํหนดราคา ปี 2559 ปี 2560 

 

บริษทั โซลาร์

ตรอน 

 เอน็เนอรยี์ 3 

จาํกดั 

บรษิทัย่อย 

ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

100% 

(1) ดอกเบีย้จ่าย 

(2) รายไดค้่าบรกิาร 

(3) รายได ้ขายพรอ้มตดิตัง้ 

(4) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 

(5) ลกูหนี้การคา้ 

(6) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

(7) รายไดร้บัล่วงหน้า 

(8) ลกูหนี้เงนิกูย้มื 

- 

900,000 

222,202,733 

203,009,565 

341,861,925 

398,904 

110,289,816 

32,000,000 

159,562 

1,200,000 

4,155,196 

5,157,033 

167,785,461 

- 

37,263,240 

- 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ

เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 

เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 

จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  

ตดิตัง้ระบบพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาโดยใชร้าคาตลาด 

บริษทั โซลาร์

ตรอน 

 เอน็เนอรยี์ 4 

จาํกดั 

บรษิทัย่อย 

ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

100% 

(1)ดอกเบีย้จ่าย 

(2) รายไดค้่าบรกิาร 

(3) เจา้หนี้อื่น 

(4) เจา้หนี้เงนิกูย้มื 

(5) ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

- 

540,000 

64,200 

32,000,000 

2,240,384 

2,240,000 

720,000 

834,600 

32,000,000 

4,167,671 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ

เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 

 

เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 

จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  

 

บริษทั โซลาร์

ตรอน 

 เอน็เนอรยี์ 5 

จาํกดั 

บรษิทัย่อย 

ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 

51% 

(1)   ดอกเบีย้จ่าย 

(2)   ดอกเบีย้รบั 

(3) รายไดค้่าบรกิาร 

(4) รายได ้ขายพรอ้มตดิตัง้ 

(5) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 

(6) ลกูหนี้การคา้ 

(7) ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

(8) รายไดร้บัล่วงหน้า 

(9)  ลกูหนี้เงนิกูย้มื 

- 

54,083 

900,000 

355,655,636 

296,850,191 

653,655,761 

3,265 

346,500,000 

3,405,000 

17,452 

11,101 

1,200,000 

30,688,364 

8,610,702 

29,510,900 

- 

- 

- 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจากอตัราเงนิ

เบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 

 

เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม บญัชกีารเงนิ 

จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  

ตดิตัง้ระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 7 MW โดยใชร้าคา

ตลาด 

SLTT Joint 

Venture 

กจิการร่วมคา้ระหว่าง บมจ.

โซลารต์รอน และ  

บมจ.ไทยโพลคีอนส ์โดย

(1)   รายได ้ขายพรอ้มตดิตัง้ 

(2)   รายไดข้ายแผง 

(3)   รายได ้ค่าบรกิาร 

406,915,000 

- 

300,000 

- 

16,750 

- 

จดกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) เพอืร่วมกนัทาํงาน โครงการ Tesco 

Lotus โดยบ่างประโยชน์ กนั 50 : 50 
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บคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

และนโยบายการกาํหนดราคา ปี 2559 ปี 2560 

แบ่งประโยชน์กนั 50 : 50 (4)   รายไดด้อกเบีย้รบั 

(5) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 

(6) ลกูหนี้การคา้ 

(7) รายไดร้บัล่วงหน้า 

- 

404,457,419 

422,141,597 

260,425,600 

 

17,467 

653,445 

4,605,611 

633,558 

บริษทั ไทย

โซลาร ์ฟิวเจอร ์

จาํกดั 

1) มกีรรมการร่วมกนั คอื  

นายดุสติ เครอืงาม 

 

(1)   รายได ้ขาย 

(2) ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 

(3) เงนิจ่ายล่วงหน้า 

(4) เจา้หนี้การคา้ 

1,035,000 

82,503,899 

1,983,359 

29,204,115 

1,281,680 

- 

1,940,008 

45,730,679- 

ขายสนิคา้ และ รบัจา้งตดิตัง้ งานระบบพลงังานแสงอาทติย ์โดยใช้

ราคาตลาด 
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13. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ของงบการเงนิ ดงัต่อไปน้ี 

 

1) สรปุผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร ของบริษทั 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบัปี 2560 บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั(มหาชน) (“บรษิทั”) ขาดทนุสทุธ ิ 179.31 ลา้นบาท ลดลง 

223.88 ลา้นบาทคดิเป็น 502.31% เมื่อเปรยีบเทยีบจากปี 2559 ทีม่กีาํไรสทุธ ิ44.57 ลา้นบาท โดยมขีาดทุนต่อหุน้ 0.33 บาท 

 

งบการเงนิรวมสาํหรบัปี 2560 บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขาดทุนสทุธ ิ 189.18 ลา้นบาท ลดลง 138.70 

ลา้นบาทคดิเป็น 274.76% เมื่อเปรยีบเทยีบจากปี 2559 ทีม่ขีาดทุนสทุธ ิ50.48 ลา้นบาท โดยมขีาดทุนต่อหุน้ 0.35 บาท 

 

1.1 รายได้รวม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการบรษิทั มรีายไดร้วม สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน 1,154.22 ลา้นบาท และ 2,063.92 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 909.70 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 44.08 ทัง้น้ีรายไดร้วมแบ่งเป็นรายไดจ้าก

การขายโดยแบง่รายไดจ้ากการขายตามสว่นงานและรายไดอ้ื่น ดงัน้ี 

 

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 

รายได้รวม ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม(ลด) 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย       897.96  77.80%   2,053.38  99.49% (1,155.42) -56.27% 

 -รายไดจ้ากการขายพรอ้ม

ตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

       659.56  57.14% 1,560.50 75.61% (900.94) -57.73% 

 -รายไดจ้ากการขายและรบัจา้ง

ผลติ 

       238.40  20.65% 492.88 23.88% (254.48) -51.63% 

กําไรจากการโอนเงนิลงทุน        228.24  19.77% 0 0.00% 228.24 100.00% 

รายได้อ่ืนๆ          28.02  2.43% 10.54 0.51% 17.48 165.84% 

รายได้รวม    1,154.22  100.00%   2,063.92  100.00% (909.70) -44.08% 

 

 

 รายได้จากการขาย 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มรีายไดจ้ากการขายสาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน 897.96 ลา้นบาท

และ 2,053.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 1,155.42 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 56.27 
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เน่ืองจาก ปี 2560 นัน้บรษิทัฯ มยีอดขายลดลงมาจาก 

- มกีารขายแผงเซลลแ์สงอาทติย(์Solar Module) ในประเทศ ลดลงจากสาํหรบัปี 2559เป็นจาํนวน 155.77 ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบ Grid Connected ลดลงจากสาํหรบัปี 2559เป็นจาํนวน 194.94 ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบสบูน้ํา ลดลงจากสาํหรบัปี 2559 เป็นจาํนวน 143.03 ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ลดลงจากสาํหรบัปี 2559 เป็นจาํนวน 432.78 ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบ Solar Rooftop ลดลงจากสาํหรบัปี 2559 เป็นจาํนวน 160.43 ลา้นบาท 

กาํไรจากการโอนเงินลงทุน 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัฯไดโ้อนหุน้บางสว่นในบรษิทัย่อย 2 แหง่ เพื่อชาํระหน้ีเงนิกูย้มื

จากบรษิทัอื่นและกรรมการท่านหน่ึง โดยบรษิทัฯไดบ้นัทกึกาํไรจากการโอนหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่าวไวใ้นสว่นของกาํไร

ขาดทุนเป็นจาํนวนเงนิ 228.24 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.77 ของรายไดร้วม 

      รายได้อ่ืน 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มรีายไดอ้ื่น สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559จาํนวน 28.02 ลา้นบาทและ 10.54 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เพิม่ขึน้จาํนวน 17.48 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 165.84 เน่ืองจากมกีารเพิม่ขึน้ของกาํไร

จากอตัราแลกเปลีย่น และรายไดอ้ื่นๆ 

1.2 รายได้รวม 

งบการเงนิรวม บรษิทัฯ มรีายไดร้วมสาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน 1,196.65 ลา้นบาท และ 1,374.92 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 178.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 12.97 ทัง้น้ีรายไดร้วมแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย

โดยแบ่งรายไดจ้ากการขายตามสว่นงานและรายไดอ้ื่น ดงัน้ี 

 

(งบการเงนิรวม) 

 

รายได้รวม ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม(ลด) 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย       945.56  79.02%   1,368.56  99.54% (423.00) -30.91% 

-รายไดจ้ากการขายพรอ้ม

ตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

       622.06  51.98% 874.88 63.63% (252.82) -28.90% 

 -รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า         85.10  7.11%             -    0.00% 85.10 100.00% 

 -รายไดจ้ากการขายและ

รบัจา้งผลติ 

       238.40  19.92% 493.68 35.91% (255.28) -51.71% 

กําไรจากการโอนเงนิลงทุน        228.24  19.07% 0 0.00% 228.24 100.00% 

รายได้อ่ืนๆ          22.85  1.91% 6.36 0.46% 16.49 259.28% 

รายได้รวม    1,196.65  100.00%   1,374.92  100.00% (178.27) -12.97% 
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 รายได้จากการขาย 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มรีายไดจ้ากการขายสาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559จาํนวน 945.56 ลา้นบาทและ 

1,368.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 423.00 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 30.91 

เน่ืองจาก ปี 2560นัน้บรษิทัฯ มยีอดขายลดลงจาก 

- มกีารขายแผงเซลลแ์สงอาทติย(์Solar Module) ในประเทศ ลดลงจากสาํหรบัปี 2559เป็นจาํนวน 155.77 ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบ Grid Connected ลดลงจากสาํหรบัปี 2559เป็นจาํนวน 194.94 ลา้นบาท 

- มกีารขายระบบสบูน้ํา ลดลงจากสาํหรบัปี 2559 เป็นจาํนวน 143.03 ลา้นบาท 

 

กาํไรจากการโอนเงินลงทุน 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัฯไดโ้อนหุน้บางสว่นในบรษิทัย่อย 2 แห่ง เพื่อชาํระหน้ีเงนิกูย้มืจากบรษิทั

อื่นและกรรมการท่านหน่ึง โดยบรษิทัฯไดบ้นัทกึกาํไรจากการโอนหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่าวไวใ้นสว่นของกาํไรขาดทนุเป็น

จาํนวนเงนิ 228.24 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.07 ของรายไดร้วม 

 รายได้อ่ืน 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มรีายไดอ้ื่น สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน 22.85 ลา้นบาทและ 6.36 ลา้น

บาท ตามลาํดบั ซึง่เพิม่ขึน้จาํนวน 16.49 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 259.28 เน่ืองจากมกีารเพิม่ขึน้ของกาํไรจาก

อตัราแลกเปลีย่น และรายไดอ้ื่นๆ 

1.3 ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม(ลด) 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 897.96 100.00% 2,053.38 100.00% (1,155.42) -56.27% 

ตน้ทุนขาย 1,173.32 130.67% 1,862.73 90.72% (689.41) -37.01% 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและ

บรหิาร 
135.83 15.13% 127.06 6.19% 8.77 6.90% 

 - ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 19.02 2.12% 25.07 1.22% (6.05) -24.13% 

 -คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 116.81 13.01% 101.99 4.97% 14.82 14.53% 

 

 ต้นทุนขาย 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ มตีน้ทุนขาย สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559จาํนวน 1,173.32 ลา้นบาทและ 

1,862.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 689.41 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 37.01 โดยลดลงตามรายไดจ้าก

การขาย 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการขายและบรหิาร สาํหรบัปี 2560และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน 

135.83 ลา้นบาทและ 127.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เพิม่ขึน้จาํนวน 8.77 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.90  

1.4 ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

(งบการเงนิรวม) 

 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม(ลด) 

 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 945.56 100.00% 1,368.56 100.00% (423.00) -30.91% 

ตน้ทุนขาย 1,196.06 126.49% 1,268.59 92.70% (72.53) -5.72% 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและ

บรหิาร 
145.87 15.43% 129.81 9.49% 16.06 12.37% 

 - ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 19.02 2.01% 25.07 1.83% (6.05) -24.13% 

 -คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 126.85 13.42% 104.74 7.65% 22.11 21.11% 

 

 ต้นทุนขาย 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทัฯ มตีน้ทุนขาย สาํหรบัปี 2560และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน 1,196.06 ลา้นบาทและ 

1,268.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 72.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 5.72 โดยลดลงตามรายไดจ้าก

การขาย 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการขายและบรหิาร สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน 145.87 

ลา้นบาทและ 129.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เพิม่ขึน้จาํนวน 16.06 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.37  
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กาํไร 

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

งบการเงนิ ปี 2560 ปี 2559 เพิม่(ลด) 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 897.96 100.00% 2,053.38 100.00% (1,155.42) -56.27% 

ตน้ทุนขาย 1,173.32 130.67% 1,862.73 90.72% (689.41) -37.01% 

กาํไรขัน้ตน้ (275.36) -30.67% 190.65 9.28% (466.01) -244.43% 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบรหิาร 
135.83 15.13% 127.06 6.19% 8.77 6.90% 

 กําไรจากการดาํเนินงาน (154.93) -17.25% 74.13 3.61% (229.06) 309.00% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (62.14) -6.92% (18.41) -0.90% (43.73) 237.53% 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 37.76 4.21% (11.15) -0.54% 48.91 -438.65% 

กําไรสทุธสิาํหรบัปี (179.31) -19.97% 44.57 2.17% (223.88) -502.31% 

 

กาํไรขัน้ต้น 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกีาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน (275.36) ลา้น

บาทและ 190.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 466.01 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 244.43 

 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกีาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน 

(154.93) ลา้นบาทและ 74.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 229.06 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 309.00 

 

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัมกีาํไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน (179.31) ลา้น

บาท และ 44.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 223.88 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 502.31 
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กาํไร 

(งบการเงนิรวม) 

 

งบการเงนิ ปี 2560 ปี 2559 เพิม่(ลด) 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 945.56 100.00% 1,368.56 100.00% (423.00) -30.91% 

ตน้ทุนขาย 1,196.06 126.49% 1,268.59 92.70% (72.53) -5.72% 

กําไรขัน้ตน้ (250.50) -26.49% 99.97 7.30% (350.47) -350.58% 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 145.87 15.43% 129.81 9.49% 16.06 12.37% 

 กําไรจากการดาํเนินงาน (145.28) -15.36% (23.48) -1.72% (121.80) 518.74% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (78.98) -8.35% (18.41) -1.35% (60.57) 329.01% 

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในกจิการ

รว่มคา้ 
(2.16) -0.23% 3.02 0.00% (5.18) -171.52% 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 37.24 3.94% (11.61) -0.85% 48.85 -420.76% 

กําไรสทุธสิาํหรบัปี (189.18) -20.01% (50.48) -3.69% (138.70) 274.76% 

การแบ่งกําไร-สว่นทีเ่ป็นของบรษิทั

ใหญ่ 
(189.18) -20.01% (50.48) -3.69% (138.70) 274.76% 

 

กาํไรขัน้ต้น 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มกีาํไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559จาํนวน (250.50) ลา้นบาทและ 

99.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 350.47 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 350.58 

 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทั มกีาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 จาํนวน (145.28) 

ลา้นบาทและ 23.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 121.80 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 518.74 

 

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทัมกีาํไร(ขาดทุน)สทุธ ิ สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559จาํนวน (189.18) ลา้นบาท และ 

(50.48) ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 138.70 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 274.76 
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การแบ่งกาํไร – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 งบการเงนิรวม ของบรษิทัมกีาํไร(ขาดทุน)สทุธ ิ สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559จาํนวน (189.18) ลา้นบาท และ 

(50.48) ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 138.70 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 274.76 

 

2) ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

 2.1 สว่นประกอบของสนิทรพัย ์งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ สาํหรบัปี 2560 และงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณวนัที ่

 

ณวนัที ่

 

 

 31 ธนัวาคม 2560 

 

 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

(ตรวจสอบแลว้) 

 

(ตรวจสอบแลว้) 

 

 

  %   % 

สินทรพัย ์

    สินทรพัยห์มุนเวียน 

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด                      4.77  0.14%                      38.45  0.91% 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ                   478.89  13.95%                    667.07  15.82% 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ                    80.08  2.33%                    321.38  7.62% 

ลกูหน้ีเงนิประกนัผลงาน                      1.94  0.06%                       6.22  0.15% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย                      5.80  0.17%                       8.41  0.20% 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ                   666.05  19.40%                    846.64  20.07% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น                    52.64  1.53%                      91.97  2.18% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,290.17 37.58% 1,980.14 46.95% 

     สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

    เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั                   134.23  3.91%                    131.31  3.11% 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย                   210.36  6.13%                    205.75  4.88% 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ                1,718.89  50.07%                 1,865.67  44.23% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ                    18.17  0.53%                      15.24  0.36% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ                    48.69  1.42%                      10.55  0.25% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น                    12.76  0.37%                       9.27  0.22% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน              2,143.10  62.42%                2,237.79  53.05% 

รวมสินทรพัย ์              3,433.27  100.00%                4,217.93  100.00% 
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คณุภาพของสินทรพัย ์

 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม สาํหรบัปี 2560 และงบ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 

3,433.27 ลา้นบาทและ 4,217.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 784.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 18.60 

ซึง่สว่นใหญ่มาจากการลดลงของลกูหน้ีการคา้  รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ และสนิคา้คงเหลอื 

 

2.2 สว่นประกอบของสนิทรพัย ์งบการเงนิรวม 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ สาํหรบัปี 2560 และงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

(งบการเงนิรวม) 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

 

งบการเงินรวม 

 

ณวนัที ่

 

ณวนัที ่

 

 

 31 ธนัวาคม 2560 

 

 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

(ตรวจสอบแลว้) 

 

(ตรวจสอบแลว้) 

 

 

  %   % 

สินทรพัย ์

    สินทรพัยห์มุนเวียน 

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด                    19.17  0.51%                      41.10  1.02% 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ                   376.72  10.08%                    125.37  3.12% 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ                    26.84  0.72%                    191.55  4.77% 

ลกูหน้ีเงนิประกนัผลงาน                      1.94  0.05%                       6.22  0.16% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย                         -    0.00%                          -    0.00% 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ                   666.05  17.83%                    846.64  21.10% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น                    96.37  2.58%                    133.24  3.32% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน              1,187.09  31.78%                1,344.12  33.50% 

  

  

  สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 

  

  เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั                   134.23  3.59%                    131.32  3.27% 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย                         -                               -      

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้                      0.86  0.02%                       3.02  0.08% 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ                2,311.68  61.88%                 2,498.31  62.26% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ                    18.18  0.49%                      15.24  0.38% 

สทิธใินการใชท้ีด่นิ                    21.70  0.58%                          -    0.00% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ                    48.69  1.30%                      10.55  0.26% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น                    13.46  0.36%                       9.89  0.25% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน              2,548.80  68.22%                2,668.33  66.50% 

รวมสินทรพัย ์              3,735.89  100.00%                4,012.45  100.00% 
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คณุภาพของสินทรพัย ์

 งบการเงนิรวม ของบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม สาํหรบัปี 2560 และงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 3,735.89 ลา้น

บาทและ 4,012.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ลดลงจาํนวน 276.56 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 6.89 ซึง่สว่นใหญ่มา

จากการลดลงของลกูหน้ีการคา้  รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ และสนิคา้คงเหลอื 

 

3) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 

 3.1 สภาพคล่อง – งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 

  

ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ สาํหรบัปี 2560 และปี 2559 

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

งบกระแสเงินสด 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 644.02 (378.11) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทุน (74.12) (244.68) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)  กจิกรรมการจดัหาเงนิ (603.59) 610.21 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)-สทุธ ิ (33.69) (12.58) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ตน้งวด 38.46 51.04 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายงวด 4.77 38.46 

 

 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงาน สาํหรบัปี 2560 เพิม่ขึน้ 644.02 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นสาํหรบัปี 

2559 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงานลดลง 378.11 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2560 บรษิทัมยีอดลกูหน้ี

การคา้และลกูหน้ีอื่นลดลง รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระลดลง สนิคา้คงเหลอืลดลง เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เพิม่ขึน้ 

 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน สาํหรบัปี 2560 ลดลงจาํนวน 74.12 ลา้นบาท ในปี 2559 บรษิทั

มกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุนลดลง 244.68 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ สาํหรบัปี 2560 ลดลง 603.59 ลา้นบาท และในปี 2559 บรษิทัมี

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิเพิม่ขึน้ 610.21 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2560 มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง มกีารชาํระคนืตัว๋แลกเงนิขายลดลง มกีารรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการเพิม่ขึน้  
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ทัง้น้ีจากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิ ของบรษิทั มผีลทาํใหเ้งนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด สาํหรบัปี 2560 ลดลงสทุธ ิจาํนวน 33.69 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้

งวด 38.46 ลา้นบาท ทาํใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด เท่ากบั 4.77 ลา้นบาท 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ในงบเฉพาะกจิการสาํหรบัปี 2560 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 0.91 เท่า ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบั งบ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่เท่ากบั 1.03 เท่า  

 

3.2 สภาพคล่อง – งบการเงนิรวม 

สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 

ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ สาํหรบัปี 2560 และสาํหรบัปี 2559 

(งบการเงนิรวม) 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

งบกระแสเงินสด 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 178.62 131.45 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทุน (29.62) (797.98) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)  กจิกรรมการจดัหาเงนิ (170.93) 633.26 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)-สทุธ ิ (21.93) (33.27) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ตน้งวด 41.10 74.36 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายงวด 19.17 41.09 

 

 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงาน สาํหรบัปี 2560 เพิม่ขึน้ 178.62 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นสาํหรบัปี 

2559 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ 131.45 ลา้นบาท เน่ืองจากสาํหรบัปี 2560 บรษิทัมยีอด

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นเพิม่ขึน้ สนิคา้คงเหลอืลดลง เจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 

 

 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน สาํหรบัปี 2560 ลดลงจาํนวน 29.62 ลา้นบาท ในสาํหรบัปี 2559 

บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุนลดลง 797.98 ลา้นบาท 

  กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ สาํหรบัปี 2560 ลดลง  170.93 ลา้นบาท และในสาํหรบัปี 2559 

บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิเพิม่ขึน้ 633.26 ลา้นบาท เน่ืองจากสาํหรบัปี 2560 มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง มกีารชาํระคนืตัว๋แลกเงนิขายลดลง มกีารรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการเพิม่ขึน้  
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ทัง้น้ีจากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิ ของบรษิทั มผีลทาํใหเ้งนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด สาํหรบัปี 2560 ลดลงสทุธ ิจาํนวน 21.93 ลา้นบาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้

งวด 41.10 ลา้นบาท ทาํใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด เท่ากบั 19.17 ลา้นบาท 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ในงบการเงนิรวม สาํหรบัปี 2560 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 0.83 เท่า เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบั งบ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 ซึง่เท่ากบั 0.74 เท่า 

 

4) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 

4.1) แหล่งทีม่าของเงนิทุน – งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 4.1.1 โครงสรา้งเงนิทุน  

  ในงบเฉพาะกจิการ สาํหรบัปี 2560 บรษิทั มหีน้ีสนิต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดบั 0.83 เทา่ ขณะทีง่บ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ีร่ะดบั 1.05 เท่า  

4.1.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

  ในงบเฉพาะกจิการสาํหรบัปี 2560 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 1,880.81 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 2,061.63 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 180.82 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 8.77 เน่ืองจาก

บรษิทัมขีาดทุนสทุธ ิ

4.1.3 หน้ีสนิ 

  ในงบเฉพาะกจิการสาํหรบัปี 2560 บรษิทั มหีน้ีสนิ จาํนวน 1,552.47 ลา้นบาท สว่นในงบ ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2559 บรษิทั มหีน้ีสนิจาํนวน 2,156.31 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 603.84 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 28.00 เน่ืองจากมี

การลดลงของตัว๋แลกเงนิขายลด 

4.2) แหล่งทีม่าของเงนิทุน – งบการเงนิรวม 

 4.2.1 โครงสรา้งเงนิทุน 

  ในงบการเงนิรวม สาํหรบัปี 2560 บรษิทั มหีน้ีสนิต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดบั 1.04 เท่า ขณะทีง่บ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ีร่ะดบั 1.04 เท่า  

 4.2.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

  ในงบการเงนิรวม สาํหรบัปี 2560 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 1,835.52 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 1,965.07 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 129.55 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 6.59 เน่ืองจาก

บรษิทัมขีาดทุนสทุธ ิ

 4.2.3 หน้ีสนิ 

  ในงบการเงนิรวม สาํหรบัปี 2560 บรษิทั มหีน้ีสนิ จาํนวน 1,900.37 ลา้นบาท สว่นในงบ ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2559 บรษิทั มหีน้ีสนิจาํนวน 2,047.38 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 147.01 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 7.18 เน่ืองจากมี

การลดลงของตัว๋แลกเงนิขายลด 

 
 

 

 



รายงานประจาํปี2560  

               บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) 
 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 

 

รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  2560 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบาย 

การบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบ

บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัและกลุ่ม

บริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนด

เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก

สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า  ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย   การ

ปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมถึงวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้  ซ่ึงไดร้วมวิธีการ

ตร วจ สอ บสํ าห รั บ เ ร่ื อ ง เ ห ล่ า น้ี ด้วย  ไ ด้ใช้ เ ป็ น เ ก ณฑ์ใ น ก าร แสด ง ค วา มเ ห็ น ข อ ง ข้าพ เ จ้ า ต่ อง บ ก าร เ งิ น ร วม แ ล ะ 

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมทั้งวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 
การรับรู้รายได้ตามสัญญาระยะยาว 

กลุ่มกจิการ มรีายไดจ้ากการรบัจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้ารวมถงึรบัจา้งตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิและบน

อาคารซึง่ทาํสญัญากบัหน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายแห่ง  โดยในปี 2560 กลุ่มกจิการ มรีายไดด้งักล่าวแสดงรวมอยู่

ในสว่นของกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวนเงนิ 622.06 ลา้นบาท สาํหรบังบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  และ 659.56  

ลา้นบาท สาํหรบังบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ  51.98  ของรายไดร้วมสาํหรบังบการเงนิรวม  และ

รอ้ยละ 57.14  ของรายไดร้วมสาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ตามสญัญาระยะยาว ประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ขอ้ 4.1.1  ขา้พเจา้พจิารณาวา่ การรบัรูร้ายได ้ และประมาณการตน้ทุนโครงการและค่าใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเหล่าน้ีเป็นความ

เสีย่งทีม่นียัสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นเรื่องทีต่อ้งใชดุ้ลยพนิิจทีม่นียัสาํคญัของผูบ้รหิารในการประเมนิขัน้ความสาํเรจ็

ของงาน  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว โดยการสุ่มเลือกสญัญาระยะยาวท่ีบริษทั

ฯ ทาํกบัลูกคา้เพ่ือทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการประเมินขั้นความสาํเร็จของงาน การ

ประมาณการตน้ทุนงานโครงการ และค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนหากโครงการล่าชา้ และการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงอ่านสญัญา

ระยะยาวเพ่ือพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้และสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเง่ือนไขและความเส่ียงต่างๆ ของสญัญา

ดงักล่าว และขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการท่ีบริษทัฯใชใ้นการประเมินขั้นความสาํเร็จของงาน การประมาณตน้ทุนตลอดทั้งโครงการ

และประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนโครงการล่าชา้ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและผูบ้ริหารโครงการเก่ียวกบัความคืบหนา้ของ

งานโครงการ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

การโอนหุ้นในบริษัทย่อยเพ่ือชําระหนี ้

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12    ในปี 2560  บริษทัฯ ไดโ้อนหุน้บางส่วนในบริษทัยอ่ยสองแห่งท่ีถือโดยบริษทัเพ่ือชาํระหน้ี

เงินกูย้มืจากบริษทัอ่ืนและกรรมการท่านหน่ึง ในราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าสุทธิทางบญัชี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกกาํไรจากการโอนหุน้ในบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวไวใ้นส่วนของกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวนเงิน 228.24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.07 ของรายไดร้วมสาํหรับงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และร้อยละ 19.77 ของรายไดร้วมสาํหรับงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดใ้ห้

ความสาํคญัเป็นพิเศษกบัรายการโอนหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว  ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญาโอนหุน้และกระบวนการอนุมติัการโอนหุน้  รวมถึงสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึง

วตัถุประสงคใ์นการโอนหุน้ดงักล่าว ตรวจสอบมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาท่ีระบุในสญัญาโอนหุน้ ทดสอบการ

คาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุนและกาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกในส่วนของงบกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการขายเงินลงทุนดงักล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
 
ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัและกลุ่มบริษทั     แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูก

จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูล

อ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัและกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ี

แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัและกลุ่มบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัและกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง

ต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย     ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกนัวา่    การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป    ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอด

การตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ  ไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เสีย่งเหล่านัน้  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้   

ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจาก

ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเวน้การแสดง

ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

 

 



รายงานประจาํปี2560  

               บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) 
 

71 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 5 - 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช ้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชทีีไ่ดร้บั  สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิ 

ขอ้สงสยัอย่างมนียัสาํคญัต่อความสามารถของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่  ถา้ขา้พเจา้ได ้

ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ

การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงาน

ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม  เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัและกลุ่มบรษิทัตอ้ง

หยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมนิการนําเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลู

ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้ง

ตามทีค่วรหรอืไม ่

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง

ธุรกจิภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการ

กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้

พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด     ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 6 - 

 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แตก่ฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ี

จะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี คือ นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาติ 

 
 
 
 
 

 
 
( นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 
 
 
 
 
 

บริษทั สาํนกังานปีติเสว ีจาํกดั 

8/4 ช้ัน 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสติ 44 
เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 
 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 19,169,161       41,096,890       4,769,032          38,455,016       

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 5.2 และ 7 376,717,737      125,371,233     478,886,349       667,065,251     

รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ 5.2 และ 8 26,836,683       191,553,951     80,085,771         321,385,939     

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 1,936,741         6,222,500        1,936,741          6,222,500        

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 5.2 -                 -                 5,800,000          8,405,000        

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 666,054,455      846,635,189     666,054,455       846,635,189     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 96,373,526       133,244,283     52,640,351         91,973,710       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,187,088,303   1,344,124,046   1,290,172,699     1,980,142,605   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 11 134,231,779      131,315,000     134,231,779       131,315,000     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 12 -                 -                 210,358,600       205,748,000     

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 13 866,203           3,023,138        -                   -                 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 2,311,677,269   2,498,305,177   1,718,886,096     1,865,667,043   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15 18,175,484       15,242,134       18,175,484         15,242,134       

สิทธิในการใช้ที่ดิน 16 21,701,716       -                 -                   -                 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 48,690,319       10,552,556       48,690,319         10,552,556       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,461,367       9,884,732        12,762,185         9,268,897        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,548,804,137   2,668,322,737   2,143,104,463     2,237,793,630   

รวมสินทรัพย์ 3,735,892,440   4,012,446,783   3,433,277,162     4,217,936,235   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 18 447,897,064      585,127,684     444,029,873       585,127,684     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 5.2 และ 21 523,571,946      247,777,268     524,014,540       249,911,702     

ตั๋วแลกเงินขายลด 19 50,000,000       800,000,000     50,000,000         800,000,000     

หุ้นกู้ 20 34,300,000       -                 34,300,000         -                 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 5.2 -                 -                 32,000,000         84,950,000       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 5.2 116,619,666      -                 116,619,666       -                 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 22 47,000,000       -                 47,000,000         -                 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 142,094,250      137,544,000     115,668,000       137,544,000     

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 24 555,748           2,450,484        555,748             2,450,484        

ประมาณการหนี้สินสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 25 2,868,720         3,112,800        2,868,720          3,112,800        

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 5.2 และ 8 25,494,305       -                 25,494,305         22,033,985       

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 255,260           154,056           -                   -                 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23,915,928       44,987,239       23,528,503         44,951,073       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,414,572,887   1,821,153,531   1,416,079,355     1,930,081,728   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 23 464,978,859      209,302,000     115,565,109       209,302,000     

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 24 834,746           1,390,239        834,746             1,390,239        

ประมาณการหนี้สินสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 25 19,985,981       15,531,860       19,985,981         15,531,860       

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 485,799,586      226,224,099     136,385,836       226,224,099     

รวมหนี้สิน 1,900,372,473   2,047,377,630   1,552,465,191     2,156,305,827   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 544,124,723      544,124,723     544,124,723       544,124,723     

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 544,124,723      544,124,723     544,124,723       544,124,723     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870     1,218,760,870   

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 55,965,054       55,965,054       55,965,054         55,965,054       

ยังไม่ได้จัดสรร (44,467,710)      146,218,905     61,961,324         242,779,761     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,774,382,937   1,965,069,552   1,880,811,971     2,061,630,408   

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 61,137,030       (399)               -                   -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,835,519,967   1,965,069,153   1,880,811,971     2,061,630,408   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,735,892,440   4,012,446,783   3,433,277,162     4,217,936,235   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

รายได้

รายได้จากการขายพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ 5.1 622,058,391     874,879,109     659,562,660     1,560,496,768   

รายได้จากการขายไฟฟ้า 85,096,860       -                 -                 -                 

รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต 5.1 238,399,892     493,679,234     238,399,892     492,881,368     

กําไรจากการโอนเงินลงทุน 5.1 แล 12 228,240,534     -                 228,240,534     -                 

รายได้อื่น 5.1 22,847,149       6,365,761        28,019,002       10,542,231       

รวมรายได้ 1,196,642,826   1,374,924,104   1,154,222,088   2,063,920,367   

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ 5.1 779,276,392     824,321,189     792,363,952     1,418,462,433   

ต้นทุนขายไฟฟ้า 35,822,861       -                 -                 -                 

ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต 5.1 380,955,983     444,268,986     380,955,983     444,268,986     

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 19,023,875       25,069,686       19,023,875       25,069,686       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 126,847,460     104,743,875     116,807,094     101,989,481     

ต้นทุนทางการเงิน 78,985,123       18,408,860       62,145,293       18,408,860       

รวมค่าใช้จ่าย 1,420,911,694   1,416,812,596   1,371,296,197   2,008,199,446   

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 13 (2,156,935)       3,023,138        -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (226,425,803)    (38,865,354)      (217,074,109)    55,720,921       

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 17.2 37,242,490       (11,608,971)      37,761,345       (11,148,200)      

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (189,183,313)    (50,474,325)      (179,312,764)    44,572,721       

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

   รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

   ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 17.2 (1,505,673)       (55,131)           (1,505,673)       (55,131)           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (190,688,986)    (50,529,456)      (180,818,437)    44,517,590       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (189,180,942)    (50,473,817)      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (2,371)             (508)               

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (189,183,313)    (50,474,325)      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (190,686,615)    (50,528,948)      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (2,371)             (508)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี (190,688,986)    (50,529,456)      

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท : หุ้น) 27 (0.35) (0.09) (0.33) 0.08

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 544,124,723   1,218,760,870  55,965,054      196,747,853       2,015,598,500  109                2,015,598,609     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -              -                -                (50,528,948)        (50,528,948)     (508)               (50,529,456)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 544,124,723   1,218,760,870  55,965,054      146,218,905       1,965,069,552  (399)               1,965,069,153     

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มระหว่างปี -              -                -                -                   -                61,139,800       61,139,800         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -              -                -                (190,686,615)      (190,686,615)   (2,371)             (190,688,986)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 544,124,723   1,218,760,870  55,965,054      (44,467,710)        1,774,382,937  61,137,030       1,835,519,967     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย บริษัทใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 544,124,723    1,218,760,870     55,965,054      198,262,171     2,017,112,818     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                   -                44,517,590       44,517,590         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 544,124,723    1,218,760,870     55,965,054      242,779,761     2,061,630,408     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                   -                (180,818,437)    (180,818,437)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 544,124,723    1,218,760,870     55,965,054      61,961,324       1,880,811,971     

กําไรสะสม

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (226,425,803)      (38,865,354)      (217,074,109)    55,720,921       

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย   14 และ 15 180,660,030       102,160,008     151,291,884     101,842,252     

หนี้สูญ 7 1,277,180          -                 1,277,180        -                 

หนี้สงสัยจะสูญ 7 6,604,265          727,960           6,604,266        727,960           

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ 7 (1,847,070)         (1,116,913)       (1,847,070)       (1,116,913)       

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินค้า 9 2,346,620          -                 2,346,619        -                 

กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินค้า 9 (608,789)           -                 (608,789)          -                 

ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน 12 -                  -                 999,600           -                 

ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 4,500,000          7,977              -                 7,977              

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 25 2,327,950          2,917,029        2,327,950        2,917,029        

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายสินทรัพย์ (342,783)           (308,410)          (342,783)          (308,410)          

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 1,641               -                 1,641              -                 

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากกิจการร่วมค้า 2,156,935          (3,023,138)       -                 -                 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 651,974            (2,911,326)       651,973           (2,911,326)       

กําไรจากการโอนเงินลงทุน 12 (228,240,534)      -                 (228,240,534)    -                 

ดอกเบี้ยรับ (17,567)             -                 (425,137)          (354,224)          

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 78,985,123        18,408,860       62,145,293       18,408,860       

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน (177,970,828)      77,996,693       (220,892,016)    174,934,126     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



รายงานประจาํปี2560  บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) 
 

83 
 

  
 

บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (258,333,351)      137,284,739     181,585,260     (403,799,987)    

รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ 164,717,268       (75,913,321)      241,300,168     (205,745,309)    

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 4,285,759          (3,037,374)       4,285,759        (3,037,374)       

สินค้าคงเหลือ 182,935,013       168,793,211     178,842,905     168,793,211     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 36,870,757        (58,069,375)      39,333,357       (17,132,581)      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (20,130)             204,544           (20,130)           204,544           

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 275,973,759       (110,442,039)    273,322,001     (111,109,050)    

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 25,494,305        (17,711,143)      3,460,320        4,322,842        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (21,071,311)       37,641,967       (21,422,570)      37,605,801       

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 232,881,241       156,747,902     679,795,054     (354,963,777)    

จ่ายดอกเบี้ย (50,282,399)       (18,408,860)      (32,301,341)      (17,184,388)      

จ่ายภาษีเงินได้ (3,974,156)         (6,882,233)       (3,473,159)       (5,960,610)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 178,624,686       131,456,809     644,020,554     (378,108,775)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (2,916,779)         209,900           (2,916,779)       209,900           

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น -                  -                 (66,750,000)      (71,750,000)      

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 5.2 -                  -                 (800,000)          (13,405,000)      

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 5.2 -                  -                 3,405,000        10,000,000       

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 (24,851,706)       (814,169,630)    (5,218,005)       (185,713,740)    

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 (2,220,660)         (6,533,637)       (2,220,660)       (6,533,637)       

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น -                  22,201,229       -                 22,201,229       

เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 14 347,537            308,411           347,537           308,411           

ดอกเบี้ยรับ 17,567              -                 31,933            -                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (29,624,041)       (797,983,727)    (74,120,974)      (244,682,837)    

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (136,948,052)      210,945,577     (140,815,242)    210,945,577     

รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด 18 1,116,000,000    700,000,000     1,116,000,000   700,000,000     

ชําระคืนตั๋วแลกเงินขายลด 18 (1,666,000,000)   (300,000,000)    (1,666,000,000)  (300,000,000)    

ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด (29,057,202)       (7,526,724)       (29,057,202)      (7,526,724)       

รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ 34,300,000        -                 34,300,000       -                 

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 5.2 -                  -                 2,600,000        20,000,000       

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 5.2 -                  -                 (55,550,000)      (43,050,000)      

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 5.2 249,460,000       -                 249,460,000     -                 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 5.2 (43,460,000)       -                 (43,460,000)      -                 

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 100,000,000       -                 100,000,000     -                 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น (53,000,000)       -                 (53,000,000)      -                 

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 391,500,000       150,000,000     -                 150,000,000     

ชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 (131,272,891)      (116,694,000)    (115,612,891)    (116,694,000)    

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ (2,450,229)         (3,464,408)       (2,450,229)       (3,464,408)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (170,928,374)      633,260,445     (603,585,564)    610,210,445     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (21,927,729)       (33,266,473)      (33,685,984)      (12,581,167)      

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 19,169,161        41,096,890       4,769,032        38,455,016       

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1. เงินสดจ่ายในระหว่างปีสําหรับ

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ -                  48,132,755       -                 48,132,755       

2. รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ 14 193,326            10,185,856       12,017            10,185,856       

ซื้อสินทรัพย์โดยการทําสัญญาเช่าซื้อ 14 -                  1,985,850        -                 1,985,850        

3. จํานวนที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของสินเชื่อที่อาจจะนํามาใช้เพื่อ

กิจกรรมดําเนินงานในอนาคต 688,931,261       823,539,415     674,798,451     414,039,415     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจาํกดั  ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อวนัที ่

12 พฤศจกิายน 2529  และไดจ้ดแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัเมือ่วนัที ่ 24 กนัยายน 2547  ทัง้น้ีบรษิทัฯ เป็น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2548    บรษิทัฯ  มสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี ่ 

อาคารพ.ีบ.ีทาวเวอร ์ ชัน้ที ่16  เลขที ่1000/65, 66, 67 ซอยสุขมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร และมสีาขา 2 แห่ง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงงาน ตัง้อยู่เลขที ่88/8 และ 88/9 หมู่ที ่10 ตําบลหนองน้ําแดง 

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา   

บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิผลติและจําหน่าย ขายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมถงึรบัจา้ง

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ สาํหรบับรษิทัย่อยหา้แหง่จดัตัง้ขึน้เพื่อดาํเนินธุรกจิหลกัในการผลติและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์รวมถงึรบัเหมางานก่อสรา้งทุกชนิด  

การดาํเนินงานของบรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยสามแห่ง ไดด้าํเนินการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์สามแห่งซึง่เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้า

สว่นภูมภิาคแลว้เสรจ็ในปรมิาณการผลติไฟฟ้ารวม 9 เมกะวตัต ์โดยวนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์คอื วนัที ่30 

ธนัวาคม 2559  และบรษิทัย่อยอกีแห่งหน่ึงไดท้ยอยส่งมอบงานระยะที ่1 (ภายในเดอืนธนัวาคม 2559)  ตามสญัญา

ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงซึง่ตามสญัญามปีรมิาณการ

ผลติไฟฟ้าขนาด 21 เมกะวตัต์ ทัง้น้ี ตามสญัญากําหนดใหแ้บ่งการสง่มอบงานตดิตัง้เป็น 3 ระยะ และต้องตดิตัง้ให้

แลว้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเดอืนธนัวาคม 2560 ต่อมาบรษิัทฯ  และคู่สญัญาไดข้ยายระยะเวลาสิน้สุดของสญัญาการ   

สง่มอบงานจากเดมิภายในเดอืนธนัวาคม 2560 เป็นภายในปี 2561 

 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงนิน้ี  จดัทาํขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึน้เพื่อความสะดวกของ

ผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย ภายใต้

พระราชบญัญตักิารบญัช ี พ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี

พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภแ์ละ

ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการจกัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงนิ 

ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ นําเสนอตามเกณฑท์ีก่าํหนดในมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง “การนําเสนองบการเงนิ” และแสดงรายการตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง 

“กาํหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2559”  

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 
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2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และมกีารปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ทีจ่ะระบุ

เป็นอย่างอืน่ 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวมน้ี  ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน)  บรษิทัย่อย มดีงัต่อไปน้ี.- 

 การดาํเนินธุรกจิ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

 ประเภทธรุกจิหลกั ประเทศ ปี 2560 ปี 2559 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จาํกดั ( * ) ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.96 99.96 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จาํกดั (**) ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 90.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จาํกดั ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จาํกดั ( * ) ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จาํกดั (**) ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 51.00 100.00 

( * )   บรษิทัย่อยทีย่งัไมไ่ดด้าํเนินธุรกรรมเชงิพาณชิย ์

(**) เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มกีารโอนหุน้ของบรษิทัยอ่ย 2 แหง่ใหบ้รษิทัแหง่หน่ึงและกรรมการท่านหน่ึง เพือ่

ชําระหน้ี เงนิกูส้ง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าวเปลีย่นไป อยา่งไรกต็ามภายหลงัการโอน

หุน้บรษิทัฯ ยงัคงมอีํานาจควบคมุบรษิทัยอ่ยอยู ่(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12) 

บรษิทัฯ จะถอืว่ามกีารควบคุมกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุนหรอืบรษิทัยอ่ยได ้  หากบรษิทัฯ มสีทิธไิดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีใน

ผลตอบแทนของกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อ

จาํนวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได ้ 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย ไดถ้กูนํามารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอีาํนาจควบคุม

จนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัทาํขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ และใชน้โยบายการบญัชทีีส่าํคญั

เช่นเดยีวกนัสาํหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระสาํคญั เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

และสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมน้ีแลว้ 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม คอื สว่นของกาํไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัย่อยสว่น 

ทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในสว่นของกาํไรขาดทุนรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ใน 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม  

2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 

 

3. มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม ่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลบงัคบัในปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่  ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2560 มาถอืปฏบิตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการ

ปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึน้ เพื่อใหม้เีน้ือหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็น

การปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและแนวปฏบิตัิ

ทางบญัชฉีบบัใหม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่งงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงน้ีกาํหนดทางเลอืกเพิม่เตมิสาํหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในการ

ร่วมคา้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  โดยเลอืกบนัทกึตามวธิสีว่นไดเ้สยีได ้ตามทีอ่ธบิายไวใ้น

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2559)  เรื่อง  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ทัง้น้ี  กจิการตอ้งใชว้ธิกีาร

บนัทกึบญัชเีดยีวกนัสาํหรบัเงนิลงทุนแต่ละประเภท และหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิสีว่นไดเ้สยีใน  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ   กจิการตอ้งปรบัปรุงรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัยอ้นหลงั 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบรหิารบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามเดมิ 
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3. มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีไ่ดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา

บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุง

หรอืจดัใหม้ขี ึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการ

ปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)   การนําเสนองบการเงนิ 

ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560)  สนิคา้คงเหลอื 

ฉบบัที ่70 (ปรบัปรุง 2560)   งบกระแสเงนิสด 

ฉบบัที ่80 (ปรบัปรุง 2560)   นโยบายการบญัช ี  การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  ภาษเีงนิได ้

ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560)   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาเช่า 

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)   รายได ้

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2560)   ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560)  การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 

ความช่วยเหลอืจากรฐับาล 

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2560)   ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2560)   การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2560)  การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2560)   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560)   การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2560)   กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560)   การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2560)  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2560)  ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 

ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2560)  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2560)  เกษตรกรรม 
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3. มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีไ่ดป้ระการในราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัที ่30 (ปรบัปรุง 2560)  การรวมธุรกจิ 

ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัที ่50 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 

ฉบบัที ่60 (ปรบัปรุง 2560)  การสาํรวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

ฉบบัที ่80 (ปรบัปรุง 2560)  สว่นงานดาํเนินงาน 

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  งบการเงนิรวม 

ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  การร่วมการงาน 

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง 

             กบักจิกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 

ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2560)  ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้ 

ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  การประเมนิเน้ือหาสญัญาเช่าทีท่าํขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 

ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน  การบรูณะและหน้ีสนิทีม่ ี

          ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2560)  การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่

ฉบบัที ่50 (ปรบัปรุง 2560)  สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน  การบรูณะและการปรบัปรุง 

         สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัที ่70 (ปรบัปรุง 2560)  การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560) 

         เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 

ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2560)  ขอ้จาํกดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงนิทุนขัน้ตํ่าและ 

         ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหล่าน้ี  สาํหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 

         (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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3. มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีไ่ดป้ระการในราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560)  การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560)  ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติสาํหรบัเหมอืงผวิดนิ 

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560)  เงนิทีนํ่าสง่รฐั 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบบัปรบัปรุงและแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม ่ จะไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิเมื่อนํามา

ถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่งงบกระแสเงนิสด 

มาตรฐานฉบบัน้ี  ไดม้กีารปรบัปรุงการเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิของกจิการทีเ่กดิขึน้

จากกจิกรรมจดัหาเงนิทัง้ทีเ่ป็นรายการทีเ่ป็นเงนิสดและรายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย เชื่อว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่งภาษเีงนิได ้

มาตรฐานฉบบัน้ี  ไดป้รบัปรุงคาํอธบิายใหช้ดัเจนในเรื่องวธิกีารบญัชสีาํหรบัภาษเีงนิไดร้อตดับญัชกีรณีมสีนิทรพัยท์ี่

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมทีม่จีาํนวนตํ่ากว่ามลูค่าฐานภาษขีองสนิทรพัย ์  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

เชื่อว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่า

ขององคป์ระกอบงบการเงนิยกเวน้ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีนํ่าเสนอดงัต่อไปน้ี ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอสาํหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน    

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดร้บัรูเ้มื่อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชจีะเขา้สูก่จิการและ

สามารถวดัมลูค่าของจาํนวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

4.1.1   รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาว 

รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ และการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาวจะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิี

อตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ ซึง่คาํนวณโดยการเปรยีบเทยีบตน้ทุนงานก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปี

กบัตน้ทุนงานก่อสรา้งทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา  รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ตามขัน้ความสาํเรจ็

ของงานแต่ยงัไม่ถงึกาํหนดเรยีกชาํระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น "รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระ" ภายใตส้นิทรพัย์

หมุนเวยีน สาํหรบัรายไดท้ีย่งัไมไ่ดร้บัรูต้ามขัน้ความสาํเรจ็ของงานแต่ไดเ้รยีกชาํระเงนิตามสญัญาแลว้ แสดง

ไวเ้ป็น "รายไดค่้าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า"  ภายใตห้น้ีสนิหมุนเวยีน 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย (ต่อ) 

4.1.2 รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะสัน้ 

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อตดิตัง้แลว้เสรจ็ ลกูคา้รบัมอบงานและบรษิทัฯ ไดอ้อก

ใบแจง้หน้ีใหก้บัลกูคา้แลว้ 

4.1.3 รายไดจ้ากการขาย รบัรูเ้มื่อส่งมอบ โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัสาํคญัของความเป็นเจา้ของในสนิคา้

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ บรษิทัฯ จะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้นัน้ 

4.1.4 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อใหบ้รกิารเสรจ็สิน้แลว้ 

4.1.5 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็นจาํนวนทีส่ทุธจิากภาษขีายและสว่นลด  รายไดจ้ากการขายตามสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าคาํนวณตามอตัราทีก่าํหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  โดยจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมกีารสง่มอบและลกูคา้

ยอมรบัการสง่มอบนัน้ 

4.1.6 รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  หมายถงึ  เงนิสด  เงนิฝากธนาคาร  และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู  

ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีม่กีาํหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มภีาระผกูพนัใดๆ 

รวมถงึตัว๋เงนิประเภทเผื่อเรยีกและตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึกาํหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่า และไม่มขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจาํเกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ้าประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.3 ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีหมุนเวยีนอืน่ และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ลกูหน้ีการคา้ แสดงตามจาํนวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเรยีกเกบ็เงนิจาก

ลกูหน้ีไม่ได ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ี การวเิคราะหอ์ายุหน้ี และการคาดการณ์เกีย่วกบัการ

ชาํระหน้ีในอนาคตของลกูหน้ี 

4.4 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดตํ่ากว่าและสทุธดิว้ยจาํนวนค่าเผื่อผลขาดทนุจาก

สนิคา้เสือ่มสภาพ   ราคาทุนคาํนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ือ้ ตน้ทุนในการแปลงสภาพและตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพปัจจุบนั  

ในกรณีของสนิคา้สาํเรจ็รปูและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเสรจ็  ตน้ทุนสนิคา้รวมการปันสว่นของค่าแรงทางตรงและ   

ค่าโสหุย้การผลติอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถงึระดบักาํลงัการผลติปกต ิ

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ   
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

4.5 เงนิลงทุน 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(ถา้ม)ี 

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุน    

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ในงบการเงนิรวม แสดงมลูค่าตามวธิสีว่นไดเ้สยี เงนิลงทุนในการร่วมคา้วดัมลูค่าเริม่แรก

ดว้ยราคาทุนและปรบัปรุงภายหลงัโดยรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรหรอืขาดทุนหลงัการไดม้าสาํหรบัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย  และรายการเคลื่อนไหวของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็   เมื่อสว่นแบง่ขาดทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใน

การร่วมคา้มมีลูค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในการร่วมคา้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

จะไม่รบัรูส้ว่นแบง่ขาดทุนอกีต่อไป  เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัในหน้ีของการร่วมคา้หรอืรบัว่าจะ

จ่ายหน้ีแทนการร่วมคา้   

4.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ทีด่นิ  แสดงมลูค่าดว้ยราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและคา่เผื่อผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถงึตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีก่จิการก่อสรา้งเอง 

รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้

อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ต้นทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละ

ตน้ทุนการกูย้มื 

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายใุนการใหป้ระโยชน์ไมเ่ท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ

สว่นประกอบทีม่นียัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คาํนวณค่าเสือ่มราคาสาํหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภทหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยโ์ดย

วธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงัน้ี.- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ   5, 10 และ 20 ปี 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร   5 - 25 ปี 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน   5 - 20 ปี 

ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิ   21 ปี 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์สาํนกังาน   5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาสาํหรบัทีด่นิ  และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานไดม้กีารทบทวน และปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอื และอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้

เหมาะสม 
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4.7 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีนํ่าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย ์ ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขายได ้ นําไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใช ้

ไดต้ามประสงค ์ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ  ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ  ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และ

ตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

4.8 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และค่าตดัจาํหน่าย 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่า่ยเริม่แรกสทุธจิากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จาํกดั ตดัจาํหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์

เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิ

การดอ้ยค่า 

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน คาํนวณตามอายุการใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี.- 

ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์   5 ปี 

ใบรบัรองคุณภาพ   25 ปี 
 

4.9 สทิธกิารเช่าทีด่นิ 

 สทิธกิารเช่าทีด่นิกบัรฐัวสิาหกจิ ตดัจาํหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่า (21 ปี) 

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

4.10.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสด และบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนกังานทาํงานให ้

4.10.2 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนสาํรองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี  ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและ

เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัย์

ของบรษิทัฯ เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 
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4.10.3 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่

กบัอายุและจาํนวนปีทีท่าํงาน 

หน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยคดิจากมลูค่า

ปัจจบุนัของภาระผกูพนั ณ วนัทีร่ายงาน และตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกคาํนวณขึน้ทุกปี

โดยผูช้าํนาญทางสถติอิสิระโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) มลูค่า

ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คาํนวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคตโดยใช้

อตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบกาํหนดชาํระใกล ้

เคยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ

กาํไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติจิะถูกบนัทกึเขา้กาํไร

หรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

4.11 หุน้กู ้

หุน้กู ้ บนัทกึมลูค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุนโดยคาํนวณจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิทีไ่ดร้บั ซึง่ประกอบดว้ย เงนิกูท้ีไ่ดร้บัสทุธิ

ดว้ยตน้ทุนทางตรงในการออกหุน้กู ้ สว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้อื่นแสดงมลูค่าดว้ยราคาทุนซึง่บนัทกึค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั

การเกดิหน้ีสนิเป็นค่าใชจ้่ายสาํหรบัปี 

4.12 ประมาณการหน้ีสนิ 

ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัตามกฎหมายที่

เกดิขึน้ในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะสญูเสยี

ทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ เพื่อชาํระภาระหน้ีสนิดงักล่าวและสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสนิไดอ้ย่าง

น่าเชื่อถอื 

4.13 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท  ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ  ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตรา

ต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน กาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิ

จากการแปลงค่าไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดใ้ชส้ญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการผนัผวนของ

อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการกําหนดอตัราแลกเปลี่ยน

ล่วงหน้าซึง่เป็นอตัราแลกเปลีย่นทีท่าํใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งจ่ายชาํระเงนิตราต่างประเทศในอนาคตตามจํานวน

และวนัที่ที่ได้ตกลงเป็นการล่วงหน้าลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแปลงค่าตามอตัรา

แลกเปลีย่น ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะทางการเงนิ  

กาํไรขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะบนัทกึเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงนิ 

ส่วนเจ้าหน้ีตามสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบนัทกึตามอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าส่วนเพิม่หรือ

สว่นลดทีเ่ท่ากบัสว่นแตกต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีท่าํสญัญาและอตัราแลกเปลีย่นทีไ่ดต้กลงเป็นการล่วงหน้า

ตามสญัญาจะตดัจําหน่ายตลอดอายุสญัญา ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดง

สทุธใินงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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4.14 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษเีงนิไดจ้ะ

รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ในกรณีน้ี

ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั  : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนับนัทกึตามจาํนวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็

ภาษขีองรฐัโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฏหมายภาษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้ตม็จาํนวนตามวธิหีน้ีสนิ เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละ

หน้ีสนิและราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้น้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่สยีภาษทีุกรายการ แต่รบัรู้

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชใ้น

จาํนวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี จะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวด

ปัจจบุนั   

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลา

รายงานและทาํการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไมม่ี

กาํไรทางภาษเีพยีงพอต่อการนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง

กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

4.15 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สทุธสิาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนกัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ในระหว่างปี 
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4.16 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อีาํนาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯ  

ควบคุมไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

นอกจากน้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื

ทางออ้มซึง่ทาํใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารคนสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่ี

อาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว 

ซึง่มอีาํนาจชกัจงูหรอืชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบคุคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอีาํนาจควบคุมหรอืมอีทิธพิล

อย่างเป็นสาระสาํคญัไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคาํนึงถงึเน้ือหาของความ 

สมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

4.17 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทาํการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยดอ้ยค่าลงหรอืไม ่ หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าหรอืเมื่อตอ้งทาํการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

เป็นรายปี   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทาํการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึ  มลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์กั

ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยป์ระมาณการกระแสเงนิสดที่

จะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนคาํนึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจประเมนิ

ไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์สาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดย

อสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้

เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ  

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วา่รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชค่่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม ่

หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบั

รายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดก่อน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ เพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงั

หกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจาํหน่ายเสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.18 สญัญาเช่า 

ในการประเมนิวา่ขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่า หรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบหรอืไม่นัน้  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

พจิารณาถงึเน้ือหาสาระสาํคญัของขอ้ตกลงนัน้มากกว่ารปูแบบของสญัญา  โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา กล่าวคอื

ขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบกต่็อเมื่อ (ก) การปฏบิตัติามขอ้ตกลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัการ

ใชส้นิทรพัยท์ีเ่ฉพาะเจาะจง และ (ข) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการใหส้ทิธใินการใชส้นิทรพัยท์ีเ่ฉพาะเจาะจงนัน้ 
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4.18 สญัญาเช่า (ต่อ) 

หากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาและพบว่าขอ้ตกลงใดเป็นสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบ  บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยจะแยกจาํนวนเงนิทีจ่ะไดร้บัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัสญัญาเชา่สนิทรพัย ์ และ

ค่าตอบแทนสาํหรบัสว่นทีเ่ป็นองคป์ระกอบอื่น โดยใชม้ลูค่ายุตธิรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก รวมทัง้พจิารณาจดัประเภท

สาํหรบัค่าตอบแทนของสญัญาเช่าสนิทรพัยด์งักล่าวเป็นสญัญาเช่าการเงนิหรอืสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

สญัญาเช่าการเงนิ - ดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่า  ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัย ์

ยกเวน้กรรมสทิธิท์างกฎหมายถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคา

ยุตธิรรม ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า พรอ้มภาระหน้ีสนิทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้  และคดิ 

ค่าเสือ่มราคาโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ ดอกเบีย้หรอืค่าใชจ้่ายทางการเงนิและ 

ค่าเสือ่มราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุน 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ดา้นผูเ้ชา่ 

สญัญาเช่าซึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที่

จ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

4.19 การนําเสนอสว่นงานดาํเนินงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่าํหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง

และผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์าํหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร

ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผล 

ตอบแทนของการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอืน่ 

ผลการดาํเนินงานของสว่นงานทีร่ายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ (ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดง

ถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากสว่นงานดาํเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันสว่นอย่างสมเหตุสมผล รายการที่

ไม่สามารถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นรายการสนิทรพัยเ์งนิลงทุน ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้

4.20 เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการคา้

และลกูหน้ีอื่น หน้ีสนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัช ี เงนิกูย้มืระยะสัน้

และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นและหน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ นโยบายการบญัชเีฉพาะ

สาํหรบัรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4.21 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพื่อโอนหน้ีสนิใหผู้อ้ื่น

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิซึง่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง

สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้ บรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในงบการเงนิแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะประเมนิความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัน้ของ

มลูค่ายุตธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้

ประจาํ 

4.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ

และขอ้สมมตฐิานหลายประการ  ซึง่มผีลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์

หน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี

ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิต่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์

และหน้ีสนิอาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการ

ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

4.22.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ   

และบรษิทัย่อย ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักล่าวแลว้หรอืไม ่ โดยใช ้    

ดุลยพนิิจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจบุนั 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

4.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั (ต่อ) 

4.22.2 การประมาณการตน้ทุนโครงการ 

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  ประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งของแต่ละโครงการโดยวศิวกรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซึง่

คาํนวณจากการประมาณการวสัดุ ค่าแรง และค่าโสหุย้ทีต่อ้งใชใ้นการใหบ้รกิารก่อสรา้งจนเสรจ็ ประกอบกบัการพจิารณา

ถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงราคาวสัดุก่อสรา้ง บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่าง

สมํ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีต่น้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอย่างเป็นสาระสาํคญั 

4.22.3 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี เกดิจากการปรบัมลูค่าของลกูหน้ีจากความเสีย่งดา้นสนิเชื่อทีอ่าจเกดิขึน้ ฝ่ายบรหิาร

ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของ

ลกูหน้ีรายตวั ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี  การวเิคราะหอ์ายุลกูหน้ี  และการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิใน

ปัจจบุนั อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ดงันัน้การปรบัปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต 

4.22.4 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูค่าทีค่าดว่าอาจเกดิความเสยีหาย

เน่ืองจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื  ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั

และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืสาํหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 

4.22.5  อาคาร และอุปกรณ์ และ ค่าเสือ่มราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารต้องใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอื

เมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืหากมกีารเปลีย่นแปลง 

4.22.6 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลา และบนัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหาก

คาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจที่

เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

4.22.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย จะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการน้ี ฝ่ายบรหิาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ควรรบัรูจ้าํนวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจาํนวน

เท่าใดโดยพจิารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละชว่งเวลา 

4.22.8 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการ

ถงึความน่าจะเป็นทีพ่นกังานจะทาํงานจนครบเกษยีณอายโุดยคาํนึงถงึขอ้มลูในอดตีซึง่จะทบทวนทุกปี สมมตฐิานทีใ่ช้

ในการคาํนวณจะคาํนึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี  ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังานซึง่จะถกูคาํนวณขึน้ทุกปี 
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5. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั กจิการร่วมคา้ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หน้ีสนิ 

รายได ้ และค่าใชจ้่ายสว่นหน่ึงของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่าน้ี

เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี.- 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อยทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 ประกอบดว้ย 
 ลกัษณะ ดาํเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

 ความสมัพนัธ ์ ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ปี 2560 ปี 2559 

บรษิทั แฟ๊ค เรน้ท ์จาํกดั 1 ใหเ้ช่าโกดงัสนิคา้ ไทย - - 

  และอาคารโรงงาน    

บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จาํกดั 2 สาํรวจ ออกแบบและ ไทย - - 

  ตดิตัง้แผงเซลล ์    

  แสงอาทติย ์    

กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ีท ี 3 จาํหน่ายพรอ้มตดิตัง้แผง ไทย - - 

  เซลลแ์สงอาทติยแ์ละ    

  อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง    

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการร่วมคา้ 

1) กรรมการของบรษิทัฯ ดงักล่าวเป็นบุคคลใกลช้ดิกบักรรมการของบรษิทัฯ 

2) กรรมการท่านหน่ึงของบรษิทัฯ ดงักล่าวเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

3) กจิการร่วมคา้กบับรษิทั ไทยโพลคีอนส ์ จาํกดั (มหาชน) โดยมสีว่นแบ่งกาํไรขาดทุนและความรบัผดิชอบตาม

สดัสว่นรอ้ยละ 50 เท่ากนั 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

   นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   กาํหนดราคา ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

บริษทัย่อย      

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ 

 

ตามสญัญา 

 

- 

 

- 

 

33,740,269 685,617,659 

รายไดค้่าบรหิารจดัการ ตามสญัญา - - 5,040,000 3,780,000 

ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 7 ต่อปี - - 407,570 434,916 

ดอกเบีย้จ่าย รอ้ยละ 7 ต่อปี - - 2,517,459 - 

กิจการร่วมค้า      

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ ตามสญัญา 653,445 406,915,000 653,445 406,915,000 

รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด 16,740 - 16,740 - 

รายไดค้่าบรหิารจดัการ ตามสญัญา - 300,000 - 300,000 

ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 7 ต่อปี 17,567 - 17,567 - 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด 1,281,681 1,035,000 1,281,681 1,035,000 

ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้และก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ ราคาตลาด - 81,643,002 - 81,643,002 

ค่าเช่าโกดงัเกบ็สนิคา้  (ก) 46,410 บาทต่อเดอืน - 417,690 - 417,690 

5. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
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5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.-  (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

   นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   กาํหนดราคา ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั      

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน ตามสญัญา 70,496,234 - 70,496,234 - 

 (ก) บรษิทัฯ ยกเลกิการเช่าโกดงั ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2559 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชมุ เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม กองทุน

สาํรองเลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารโดยสรุปไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 33,936,264 34,823,366 33,936,264 34,823,366 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 906,057 1,353,267 906,057 1,353,267 

รวม  34,842,321 36,176,633 34,842,321 36,176,633 

 
5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 

หน่วย : บาท 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัย่อย - - 115,454,429 542,528,049 

กจิการร่วมคา้ 4,605,611 15,226,597 4,605,611 15,226,597 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,940,008 941,750 1,940,008 941,750 

รวม 6,545,619 16,168,347 122,000,048 558,696,396 

รายได้ท่ียงัไม่เรียกชาํระ     

บรษิทัย่อย - - 53,249,088 107,798,003 

กจิการร่วมคา้ - 146,489,400 - 146,489,400 

รวม - 146,489,400 53,249,088 254,287,403 

เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัย่อย - - 4,167,671 3,026,445 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 45,730,679 29,204,115 45,730,679 29,204,115 

รวม 45,730,679 29,204,115 49,898,350 32,230,560 

รายได้รบัล่วงหน้า     

กจิการร่วมคา้ 633,558 - 633,558 - 
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5. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 

 หน่วย : บาท 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 

 

(รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 60 ใหกู้เ้พิม่ รบัชาํระคนื 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัย่อย 7.00 8,405,000 800,000 (3,405,000) 5,800,000 

บรษิทัฯ ใหเ้งนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อย 2 แห่ง ซึง่ครบกาํหนดชาํระภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2561  ถงึเดอืนเมษายน 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการรว่มค้า 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการร่วมคา้ มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  

หน่วย : บาท 

  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 

 

(รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 60 ใหกู้เ้พิม่ รบัชาํระคนื 31 ธ.ค. 60 

กจิการร่วมคา้ 7.00 - 9,219,830 (9,219,830) - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัยอ่ย 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 

 (รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 60 กูเ้พิม่ จ่ายชาํระ 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัย่อย 7.00 84,950,000 2,600,000 (55,550,000) 32,000,000 

บรษิทัฯ กูย้มืจากบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2 ฉบบั เงนิกูย้มืดงักล่าวครบกาํหนดชาํระคนืในวนัที ่

6 เมษายน 2561 และวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 
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5. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูร้ะยะสัน้จากกรรมการ มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 

 หน่วย : บาท 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 

 

(รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 60 กูเ้พิม่ จ่ายชาํระ 31 ธ.ค. 60 

กรรมการท่านที ่1 - - 23,720,000 (17,720,000) 6,000,000 

กรรมการท่านที ่2 5.00 - 225,740,000 (115,120,334) 110,619,666 

รวม  - 249,460,000 (132,840,334) 116,619,666 

บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืจากกรรมการ 2 ท่าน โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและครบกาํหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม ในระหว่างปี

บรษิทัฯ ไดช้าํระคนืเงนิกูบ้างสว่นแก่กรรมการท่านที ่2 เป็นเงนิสดและโอนหุน้ในบรษิทัย่อยแห่งหน่ึง ตามทีอ่ธบิายใน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12 

ข้อมูลอ่ืน 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อย 3 แห่งและกจิการร่วมคา้ 1 แหง่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ขอ้ 12 

 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

เงนิสดในมอื 121,035 170,000 102,611 145,000 

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัยแ์ละ 

เงนิฝากธนาคาร -      กระแสรายวนั 18,626,657 40,509,182 4,244,952 37,892,308 

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจาํ 3 เดอืน 421,469 417,708 421,469 417,708 

รวม 19,169,161 41,096,890 4,769,032 38,455,016 

เงนิฝากธนาคารประเภทประจาํดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.875 - 1.00 ต่อปี 



รายงานประจาํปี2560  บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) 
 

104 
 

7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ลกูหน้ีการคา้     

ลกูหน้ีการคา้ - ในประเทศ - บรษิทัย่อย - - 107,154,533 541,405,157 

ลกูหน้ีการคา้ - ในประเทศ - กจิการร่วมคา้ 3,399,286 15,173,097 3,399,286 15,173,097 

ลกูหน้ีการคา้ - ในประเทศ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 488,455 

ลกูหน้ีการคา้ - ในประเทศ - บรษิทัอื่น 252,370,583 104,337,978 239,275,310 103,296,714 

ลกูหน้ีการคา้ - ต่างประเทศ 124,176,645 5,342,716 124,176,645 5,342,716 

รวมลกูหน้ีการคา้ 379,946,514 124,853,791 474,005,774 665,706,139 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (25,916,963) (19,882,587) (25,916,963) (19,882,587) 

ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 354,029,551 104,971,204 448,088,811 645,823,552 

ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น     

ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - บรษิทัย่อย - - 7,297,400 513,600 

ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - กจิการร่วมคา้ 1,206,325 53,500 1,206,325 53,500 

เงนิทดรองจ่าย 9,331,760 2,428,266 9,248,160 2,428,266 

ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัย่อย - - 1,002,496 609,292 

ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัอื่น 657,367 733,695 657,367 733,695 

รายไดค้า้งรบั - 649,289 - 368,067 

เงนิจ่ายล่วงหน้า - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,940,008 941,750 1,940,008 941,750 

เงนิจ่ายล่วงหน้า - บรษิทัอื่น 5,969,426 4,548,584 5,958,426 4,548,584 

ลกูหน้ีค่าใชจ้่ายโครงการ 1,722,081 2,498,845 1,722,081 2,498,845 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 1,861,219 8,546,100 1,765,275 8,546,100 

รวมลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 22,688,186 20,400,029 30,797,538 21,241,699 
 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ 376,717,737 125,371,233 478,886,349 667,065,251 
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7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหน้ีการคา้  แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ลกูหน้ีทีย่งัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 183,395,482 54,172,745 173,009,266 368,809,468 

ลกูหน้ีทีค่า้งเกนิกาํหนดชาํระ :     

   น้อยกว่าหรอืเทา่กบั 3 เดอืน 149,662,237 24,819,816 151,093,053 148,404,816 

   มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 15,565,811 26,191,385 20,150,230 128,822,010 

   มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 6,867,090 - 105,297,331 - 

   มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 24,455,894 19,669,845 24,455,894 19,669,845 

รวม  379,946,514 124,853,791 474,005,774 665,706,139 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (25,916,963) (19,882,587) (25,916,963) (19,882,587) 

สทุธ ิ  354,029,551 104,971,204 448,088,811 645,823,552 

 

รายการเปลีย่นแปลงของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู มดีงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 19,882,587 20,271,540 19,882,587 20,271,540 

บวก เพิม่ระหว่างปี 7,881,446 727,960 7,881,446 727,960 

หกั โอนกลบัรายการระหว่างปี (1,847,070) (1,116,913) (1,847,070) (1,116,913) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 25,916,963 19,882,587 25,916,963 19,882,587 
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8. รายได้ท่ียงัไม่เรียกชาํระและรายได้ค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระและรายไดค่้าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

มลูค่างานตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาวทีท่าํกบั     

- บรษิทัย่อย - - 287,574,000 683,574,000 

- กจิการร่วมคา้ 191,948 406,915,000 191,948 406,915,000 

- บรษิทัอื่น 475,201,846 148,063,486 475,201,846 148,063,486 

รวมมลูค่าตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาว 475,393,794 554,978,486 762,967,794 1,238,552,486 

เงนิประกนัผลงานตามสญัญา 636,741 4,922,500 636,741 4,922,500 

รายได้ท่ียงัไม่เรียกชาํระ    

การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็     

บรษิทัย่อย - - 90,512,328 462,871,804 

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

บรษิทัอื่น 118,889,378 49,625,742 118,889,378 49,625,742 

รวม 118,889,378 456,540,742 209,401,706 919,412,546 

หกั มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ (92,052,695) (264,986,791) (129,315,935) (598,026,607) 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ 26,836,683 191,553,951 80,085,771 321,385,939 

รายได้ค่าก่อสรา้งรบัลว่งหน้า    

มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็    

บรษิทัย่อย - - - 222,750,000 

กจิการร่วมคา้ 633,558 - 633,558 - 

บรษิทัอื่น 315,055,222 - 315,055,222 - 

รวม 315,688,780 - 315,688,780 222,750,000 

หกั การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่น 

ของงานทีท่าํเสรจ็ (290,194,475) - (290,194,475) (200,716,015) 

รายไดค่้าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 25,494,305 - 25,494,305 22,033,985 
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9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 388,292,735 325,188,423 388,292,735 325,188,423 

งานระหว่างทาํ 66,680,687 79,514,987 66,680,687 79,514,987 

วตัถุดบิ 168,488,583 403,467,779 168,488,583 403,467,779 

อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง 39,646,894 37,359,316 39,646,894 37,359,316 

สนิคา้ระหว่างทาง 4,689,245 1,110,543 4,689,245 1,110,543 

รวม 667,798,144 846,641,048 667,798,144 846,641,048 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ (1,743,689) (5,859) (1,743,689) (5,859) 

สทุธ ิ  666,054,455 846,635,189 666,054,455 846,635,189 

 

รายการเคลื่อนไหวของการตัง้สาํรองค่าเผีอ่ผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 5,859 5,859 5,859 5,859 

บวก ตัง้เพิม่ระหว่างปี 2,346,619 - 2,346,619 - 

หกั โอนกลบัระหว่างปี (608,789) - (608,789) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 1,743,689 5,859 1,743,689 5,859 

 

10. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 78,516,479 93,994,757 42,337,478 88,256,291 

ภาษซีือ้ทีย่งัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 17,895,516 40,757,794 10,299,802 5,304,676 

ลกูหน้ี (เจา้หน้ี) จองอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ - (1,590,738) - (1,590,738) 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 1,531 82,470 3,071 3,481 

รวม 96,373,526 133,244,283 52,640,351 91,973,710 
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11. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั  ประกอบดว้ย.- 
 อตัราดอกเบี้ย  หน่วย : บาท 

 (รอ้ยละ : ต่อปี)  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประเภทเงนิฝาก ปี 2560 ปี 2559 เพื่อคํ้าประกนั ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

เงนิฝากประจาํ 3 - 12 เดอืน 0.65 - 1.375 0.80 - 2.45 วงเงนิสนิเชือ่ 133,297,500 131,200,000 133,297,500 131,200,000 

เงนิฝากออมทรพัย ์ 0.375 0.75 วงเงนิสนิเชือ่ 934,279 115,000 934,279 115,000 

   และการใชไ้ฟฟ้า     

รวม    134,231,779 131,315,000 134,231,779 131,315,000 

เงนิฝากประจาํขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดนํ้าไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรวมเป็นเงนิ 134.23 ลา้นบาท  

และคํ้าประกนัสญัญาว่าจา้งตดิตัง้ของบรษิทัย่อย 3 แห่ง และกจิการร่วมคา้ 1 แหง่ รวมเป็นเงนิ 25.60 ลา้นบาท 

 

12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สทุธิ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 

ทุนจดทะเบยีน ทุนชําระแล้ว สดัสว่นการลงทุน 

 

(พนับาท) (พนับาท) (รอ้ยละ) 

 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จาํกดั 1,000 1,000 1,000 1,000 99.96 99.96 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จาํกดั 100,000 100,000 33,250 33,250 90.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จาํกดั 100,000 100,000 100,000 33,250 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จาํกดั 100,000 100,000 33,250 33,250 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จาํกดั 105,000 105,000 105,000 105,000 51.00 100.00 

 

 

หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

เงนิลงทุนตามวธิรีาคาทนุ เงนิปันผลรบัสาํหรบัปี 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จาํกดั 998 998 - - 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จาํกดั 23,559 33,250 - - 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จาํกดั 100,000 33,250 - - 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จาํกดั 33,250 33,250 - - 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จาํกดั 53,550 105,000 - - 

รวม 211,357 205,748 - - 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (998) - - - 

สทุธ ิ 210,359 205,748 - - 
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ต่อ) 

12.1 ในระหว่างปี 2560 บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จาํกดั ไดเ้รยีกชาํระทุนทีเ่หลอืจาํนวน 66.75 ลา้นบาท บรษิทัฯ 

ไดจ้่ายค่าหุน้ทีบ่รษิทัย่อยเรยีกชาํระทัง้จาํนวนแลว้ 

12.2 เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดโ้อนหุน้ของบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จาํกดัทีถ่อืโดยบรษิทัฯ จาํนวน 

96,900 หุน้ มลูค่าสทุธติามบญัชคีดิเป็นหุน้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 473.31 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 45.86 ลา้นบาท 

เพื่อชาํระหน้ีเงนิยมืใหก้บักรรมการของบรษิทัฯ ท่านหน่ึงมผีลทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้บรษิทัย่อยดงักล่าวลดลงจากเดมิ

รอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว และไดโ้อนหุน้ของ บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 

จาํกดั ซึง่ถอืโดยบรษิทัฯ จาํนวน 134,498 หุน้ มลูค่าสทุธติามบญัชคีดิเป็นหุน้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 473.31 บาท 

คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 243.52 ลา้นบาท เพื่อชาํระหน้ีตัว๋แลกเงนิขายลดใหก้บับรษิทัแห่งหน่ึงและเงนิกูย้มืจากกรรมการของ

บรษิทัฯ ท่านหน่ึง มผีลทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ลดลงจากเดมิรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 51 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั

ดงักล่าว 

 บรษิทัฯ มกีาํไรจากการโอนเงนิลงทุนเพื่อชาํระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงนิทัง้สิน้ 228.24 ลา้นบาท 

 

13. เงินลงทุนในกิจการรว่มค้า 

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ ประกอบดว้ย.- 

   

หน่วย : บาท 

   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เงนิลงทุน เงนิลงทุน 

 

(รอ้ยละ) ตามวธิสีว่นไดเ้สยี ตามวธิรีาคาทุน 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ีท ี 50.00 50.00 866,203 3,023,138 - - 

บรษิทัฯ ไดท้าํสญัญาการร่วมคา้กบับรษิทั ไทยโพลคีอนส ์ จาํกดั (มหาชน) ภายใตช้ื่อ “กจิการร่วมคา้ เอส แอล 

ท ี ท”ี  มวีตัถุประสงคเ์พื่อรบังานโครงการงานก่อสรา้งจากบรษิทัแห่งหน่ึง  โดยทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะทาํงานร่วมกนั 

โดยมสีว่นแบ่งกาํไรขาดทุนและความรบัผดิชอบตามสดัสว่นรอ้ยละ 50  เท่ากนั ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2560 โครงการ

ดงักล่าวดาํเนินการเสรจ็สิน้แลว้ 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม 

 

ทีด่นิ และ อาคาร และ เครื่องจกัรและ โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ งานระหวา่งตดิตัง้ รวม 

 

ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์โรงงาน พลงังานแสง ตดิตัง้และ 

 

ระหว่างก่อสรา้ง โครงการผลติไฟฟ้า 

 

 

ทีด่นิ อาคาร  อาทติย ์ อปุกรณ์สํานกังาน  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 

จาํหน่ายระหวา่งปี - 

- 

- 

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 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี 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) จาํหน่ายระหวา่งปี - - 

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 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 

 

หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม 

 

ทีด่นิ และ อาคาร และ เครื่องจกัรและ โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สนิทรพัย ์ งานระหวา่งตดิตัง้ รวม 

 

ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง อุปกรณ์โรงงาน พลงังานแสง ตดิตัง้และ 

 

ระหวา่งก่อสรา้ง โครงการผลติไฟฟ้า 

 

 

ทีด่นิ อาคาร  อาทติย ์ อุปกรณ์สาํนกังาน  และตดิตัง้ พลงังานแสงอาทคิย์  

ราคาทุน 

         ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 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 

ซือ้เพิม่ระหวา่งปี - - 2,258,568 7,227,648 1,305,204 - 2,270,000 11,983,612 25,045,032 

จาํหน่ายระหวา่งปี - - (1,790) - (18,500) (2,371,028) - - (2,391,318) 

รบัเขา้(โอนออก) (6,206,785) - 3,074,600 10,318,053 - - (11,368,924) (30,816,283) (34,999,339) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 49,349,804 201,808,187 1,955,235,964 88,899,864 19,075,557 33,451,015 263,600 532,062,271 2,880,146,262 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 

     

 

   ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 21,983,527 47,647,934 273,389,232 317,756 11,187,436 28,076,080 - - 382,601,965 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี 1,952,153 9,640,939 129,999,223 28,498,157 2,706,139 3,870,595 - - 176,667,206 

จาํหน่ายระหวา่งปี - - (149) - (13,748) (2,371,026) - - (2,384,923) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 23,935,680 57,288,873 403,388,306 28,815,913 13,879,827 29,575,649 - - 556,884,248 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

         ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

         ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 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 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 14,889,938 143,458,755 1,551,847,658 60,083,951 5,195,730 3,875,366 263,600 532,062,271 2,311,677,269 

          ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย.- 

       

ปี 2560 ปี 2559 

ตน้ทุนการผลติ และตน้ทุนขาย 

       

171,175,681 92,426,684 

ค่าใชจ้่ายบรหิาร 

       

5,491,525 7,714,596 

รวม 

       

176,667,206 100,141,280 
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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 

 

 

   อุปกรณ์สาํนกังาน  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 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - - - (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 

คา่เสื่อมราคาสาํหรบัปี 1,957,122 9,241,130 81,349,282 2,796,377 4,479,613 - 99,823,524 

จาํหน่ายระหวา่งปี - - - - (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 

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 

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 
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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 

 

 

   อุปกรณ์สาํนกังาน  และตดิตัง้  

ราคาทุน 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 49,349,804 201,808,187 1,949,904,586 17,788,853 35,822,043 4,862,524 2,259,535,997 

ซื้อเพิม่ระหว่างปี - - 1,654,818 1,305,204 - 2,270,000 5,230,022 

จาํหน่ายระหว่างปี - - (1,790) (18,500) (2,371,028) - (2,391,318) 

รบัเขา้(โอนออก) - - 3,028,400 - - (6,868,924) (3,840,524) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 49,349,804 201,808,187 1,954,586,014 19,075,557 33,451,015 263,600 2,258,534,177 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 21,983,527 47,647,934 273,389,232 11,187,436 28,076,080 - 382,284,209 

ค่าเสือ่มราคาสาํหรบัปี 1,952,153 9,640,939 129,994,224 2,706,139 3,870,595 - 148,164,050 

จาํหน่ายระหว่างปี - - (149) (13,748) (2,371,026) - (2,384,923) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 23,935,680 57,288,873 403,383,307 13,879,827 29,575,649 - 528,063,336 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 16,842,091 153,099,694 1,676,515,354 6,601,417 7,745,963 4,862,524 1,865,667,043 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 14,889,938 143,458,755 1,551,202,707 5,195,730 3,875,366 263,600 1,718,886,096 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย.- 

     

ปี 2560 ปี 2559 

ตน้ทุนการผลติ และตน้ทุนขาย 

     

142,672,525 92,066,831 

ค่าใชจ่้ายบรหิาร 

     

5,491,525 7,756,693 

รวม 

     

148,164,050 99,823,524 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  บรษิทัฯ มขีอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบั ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ดงัน้ี.-  

1) ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และเครือ่งจกัร  ซึง่มมีลูค่าตามบญัชจีาํนวน 1,118.16 ลา้นบาท  (ปี 2559 : 925.98     

ลา้นบาท) ไดจ้ดจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรบัสนิเชื่อทีท่าํกบัธนาคารพาณิชยส์องแหง่ตามหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิขอ้ 18 และขอ้ 23 

2) บรษิทัฯ  มรีาคาทุนของสนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสือ่มราคาจนหมดมลูค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่  จาํนวน 84.62 ลา้นบาท  

(ปี 2559 : 70.22 ลา้นบาท)  

 

15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

     ซอฟแวร ์ ใบรบัรอง รวม 

     คอมพวิเตอร ์ คุณภาพ  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  5,202,223 5,525,002 10,727,225 

ซือ้เพิม่ระหว่างปี  1,374,533 5,159,104 6,533,637 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี  (1,389,300) (629,428) (2,018,728) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  5,187,456 10,054,678 15,242,134 

ซือ้เพิม่ระหว่างปี  505,000 1,715,660 2,220,660 

รบัโอนระหว่างปี  3,150,000 690,524 3,840,524 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี  (1,535,208) (1,592,626) (3,127,834) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  7,307,248 10,868,236 18,175,484 
 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     ซอฟแวร ์ ใบรบัรอง รวม 

     คอมพวิเตอร ์ คุณภาพ  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  5,202,223 5,525,002 10,727,225 

ซือ้เพิม่ระหว่างปี  1,374,533 5,159,104 6,533,637 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี  (1,389,300) (629,428) (2,018,728) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  5,187,456 10,054,678 15,242,134 

ซือ้เพิม่ระหว่างปี  505,000 1,715,660 2,220,660 

รบัโอนระหว่างปี  3,150,000 690,524 3,840,524 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี  (1,535,208) (1,592,626) (3,127,834) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  7,307,248 10,868,236 18,175,484 
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16. สิทธิในการใช้ท่ีดิน 

 สทิธใินการใชท้ีด่นิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - 

รบัโอนระหว่างปี 22,566,706 

ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี (864,990) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 21,701,716 

 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดร้บัสทิธใินการใชท้ีด่นิเป็นระยะเวลา 25 ปี สาํหรบัดาํเนินการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจาก

 พลงังานแสงอาทติย ์ตามโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์สองแห่ง ซึง่เป็น

 ผูไ้ดร้บัสทิธใินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

 

17. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 48,690,319 10,552,556 48,690,319 10,552,556 

 

17.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   

ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น 

 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 

   

กาํไรหรอื

ขาดทุน 

กาํไรหรอื 

ขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

ลกูหน้ีการคา้ 2,872,258 1,199,898 - 4,072,156 

สนิคา้คงเหลอื 1,172 347,566 - 348,738 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 199,920 - 199,920 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 

หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 3,728,932 465,590 376,418 4,570,940 

ผลขาดทุนทางภาษ ี 89,011 37,092,605 - 37,181,616 

ขาดทุนจากสญัญาซือ้ขายเงนิตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า 1,544,234 (1,544,234) - - 

รวม  10,552,556 37,761,345 376,418 48,690,319 
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17. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

17.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ 

   

ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 59 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น 

 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 

   

กาํไรหรอื

ขาดทุน 

กาํไรหรอื 

ขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

ลกูหน้ีการคา้ 2,882,258 (10,000) - 2,872,258 

สนิคา้คงเหลอื 1,172 - - 1,172 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 

หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 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 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

กาํไรจากสญัญาซือ้ขายเงนิตรา  

     ต่างประเทศล่วงหน้า (710,988) 710,988 - - 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธ ิ 21,686,973 (11,148,200) 13,783 10,552,556 

 

17.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้สรุปไดด้งัน้ี.- 

 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั      

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปี  518,855 460,771 - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี ่

เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรู ้

เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (37,761,345) 11,148,200 (37,761,345) 11,148,200 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้  (37,242,490) 11,608,971 (37,761,345) 11,148,200 
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17. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

17.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้สรุปไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    

ปี 2560 ปี 2559 

    

จาํนวนเงนิ รายได ้ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ รายได ้ จาํนวนเงนิ 

    ก่อนภาษ ี (คา่ใช้จา่ย) สทุธจิากภาษ ี ก่อนภาษ ี (คา่ใช้จา่ย) สทุธจิากภาษ ี

  

 ทางภาษ ี   ทางภาษ ี  

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั : 
      

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง 
      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,882,091 (376,418) 1,505,673 68,914 (13,783) 55,131 

 

17.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 หน่วย : บาท 

 ปี 2560 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราภาษ ี จาํนวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จาํนวนเงนิภาษ ี

 (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้  (226,425,803)  (217,074,109) 

จาํนวนภาษตีามอตัราภาษ ี  -  - 

ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่าย     

   ทีไ่ม่สามารถนํามาหกัใน     

   การคาํนวณกาํไรทางภาษ ี  -  - 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ)  -  - 

 

17.4  อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั  

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยคาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสทุธติามบญัชสีาํหรบัปีภายหลงั

ปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวล

รษัฎากรกาํหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลกาํหนด ณ วนัที่

รายงาน 
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18. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

  อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ) หน่วย : บาท 

  

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 2.80 - 7.125 2.80 -7.375 45,455,793 43,808,197 41,588,602 43,808,197 

ทรสัตร์ซีที 3.15 - 4.45 3.00 - 4.75 259,882,093 397,152,387 259,882,093 397,152,387 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 4.75, 5.25 5.25 142,559,178 144,167,100 142,559,178 144,167,100 

รวม    447,897,064 585,127,684 444,029,873 585,127,684 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละสนิเชื่ออื่นกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

รวมจาํนวน 1,152.50 ลา้นบาท สาํหรบังบการเงนิรวมและ 1,134.50 ลา้นบาท (ปี 2559 : 1,279 ลา้นบาท) สาํหรบั 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ วงเงนิดงักล่าวคํ้าประกนัโดยใชห้ลกัประกนัต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 23 

นอกจากน้ีในการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และตัว๋อาวลั บรษิทัฯ ตอ้งมอบอาํนาจการรบัเงนิจากโครงการตดิตัง้แผงเซลล์

แสงอาทติย ์  บนหลงัคาแก่ธนาคาร มลูค่ารวม 525.86 ลา้นบาท (ปี 2559 : 628.36 ลา้นบาท)  

 

19. ตัว๋แลกเงินขายลด 

ตัว๋แลกเงนิขายลด ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  

งบการเงนิรวมและ     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 

ตัว๋แลกเงนิขายลดยกมา 800,000,000 400,000,000 

บวก ออกตัว๋เพิม่ระหว่างปี 190,000,000 700,000,000 

หกั จ่ายชาํระระหว่างปี (940,000,000) (300,000,000) 

สุทธ ิ 50,000,000 800,000,000 
 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดโ้อนหุน้ในบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงเพื่อชาํระคนืตัว๋แลกเงนิขายลดจาํนวน 200 ลา้นบาท (ดหูมาย

เหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12 ประกอบ) 

รายละเอยีดของตัว๋แลกเงนิขายลด ดงัน้ี 
   หน่วย : บาท 

จาํนวนตัว๋ วนัครบกาํหนด  อตัราคดิลด (รอ้ยละ : ต่อปี) 

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

แลกเงนิ(ฉบบั) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

1 5 ม.ค. 61 23 ม.ีค. 60 10.00 5.30 20,000,000 10,000,000 

2 5 ม.ค. - 19 ก.พ. 61 22 - 28 ม.ีค.60 10.00 - 20.00 4.50 - 5.30 30,000,000 190,000,000 

- - 19 ม.ค. 60 - 4.00 - 100,000,000 

- - 16 ก.พ. 60 - 4.55 - 100,000,000 

- - 5 เม.ย. 60 - 4.10 - 200,000,000 

- - 31 ม.ีค. 60 - 5.01 - 200,000,000 

รวมตัว๋แลกเงนิขายลด 

   

50,000,000 800,000,000 
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20. หุ้นกู้ 

ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขาย

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัหาเงนิทุนสาํหรบัการลงทุน ปรบัโครงสรา้งแหล่งเงนิทนุและ/หรอืเป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนทัว่ไป โดยมมีลูค่าคงคา้งไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง เมื่อมกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ บรษิทัฯ 

สามารถนํามลูค่าไถ่ถอนดงักล่าวกลบัมาเสนอขายไดใ้หม่ โดยมมีลูค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหน่ึงตอ้งไม่เกนิ 5,000 

ลา้นบาท 

 เมื่อวนัที ่16 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้จาํนวน 100,000 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 

 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 100 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดหุน้กูท้ีจ่าํหน่าย ดงัน้ี.- 

 

ชนิดหุน้กู ้

จาํนวนหุน้กู ้

ทีจ่าํหน่าย (หน่วย) 

มลูค่า 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 

 

วนัครบกาํหนด 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธคิรัง้ที ่1/2560  34,300 34.30 6.00 16 มถุินายน 2561 

  

21. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

เจา้หน้ีการคา้     

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 45,730,679 29,204,115 45,730,679 29,204,115 

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 413,646,117 187,964,310 413,323,110 187,964,310 

ตัว๋เงนิจ่าย 26,986,525 1,303,474 26,986,525 1,303,474 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 486,363,321 218,471,899 486,040,314 218,471,899 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น     

เจา้หน้ีค่าทรพัยส์นิ 8,674,817 10,185,856 8,480,817 10,185,856 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัย่อย - - 4,167,671 3,026,445 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัอื่น 17,006,615 10,537,086 13,798,545 9,645,075 

รายไดร้บัล่วงหน้า - บรษิทัอื่น 447,884 1,104,180 447,884 1,104,180 

เงนิประกนัผลงาน 11,079,309 7,474,047 11,079,309 7,474,047 

อื่นๆ - 4,200 - 4,200 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 37,208,625 29,305,369 37,974,226 31,439,803 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 523,571,946 247,777,268 524,014,540 249,911,702 
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22. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลอ่ืน 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูร้ะยะสัน้จากบุคคลอื่น มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 

ยอดคงเหลอื  

1 ม.ค. 60 

รายการเคลื่อนไหว 

ระหว่างปี ยอดคงเหลอื  

31 ธ.ค. 60 กูเ้พิม่ จ่ายชาํระ 

วงเงนิที ่1 10.00 - 40,000,000 (40,000,000) - 

วงเงนิที ่2 5.00 - 7,000,000 - 7,000,000 

วงเงนิที ่3 5.00 - 40,000,000 - 40,000,000 

วงเงนิที ่4 5.25 - 13,000,000 (13,000,000) - 

รวม  - 100,000,000 (53,000,000) 47,000,000 

 วงเงนิที ่1 : บรษิทัฯ กูย้มืเงนิโดยการทาํสญัญากูย้มืมกีาํหนดชาํระคนืในวนัที ่24 มถุินายน 2560 คํ้าประกนัโดย 

 กรรมการ 2 ท่าน  

 วงเงนิที ่2 : บรษิทัฯ กูย้มืเงนิโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จาํนวน 2 ฉบบั ครบกาํหนดชาํระเมื่อทวงถาม 

 วงเงนิที ่3 : บรษิทัฯ กูย้มืเงนิโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จาํนวน 1 ฉบบั ครบกาํหนดชาํระ 18 มถุินายน 2561 

 วงเงนิที ่4 : บรษิทัฯ กูย้มืเงนิโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จาํนวน 1 ฉบบั ครบกาํหนดชาํระ 17 พฤศจกิายน 2560 

 

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

เงนิกูย้มืระยะยาวยกมา 346,846,000 313,540,000 346,846,000 313,540,000 

บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี 391,500,000 150,000,000 - 150,000,000 

หกั    จ่ายชาํระระหว่างปี (131,272,891) (116,694,000) (115,612,891) (116,694,000) 

เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 607,073,109 346,846,000 231,233,109 346,846,000 

หกั   สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (142,094,250) (137,544,000) (115,668,000) (137,544,000) 

สทุธ ิ 464,978,859 209,302,000 115,565,109 209,302,000 
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23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มสีญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยมรีายละเอยีดของเงนิกูด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

วงเงนิกู้ อตัราดอกเบีย้ เงื่อนไขการชําระคนื งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(ลา้นบาท) รอ้ยละ (ต่อปี) เงนิตน้และดอกเบีย้ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

350 BIBOR + 

2.91 

ปลอดชําระเงนิตน้ตัง้แต่ 

ก.ค. 57 ถงึ ก.ย. 58  

หลงัจากนัน้ชําระเงนิตน้

รายงวดเดอืนๆ ละ 7.29 

ลา้นบาทพรอ้มดอกเบี้ย

และตอ้งชําระหน้ีทัง้หมด

ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 5 ปี  

นบัตัง้แต่วนัทําสญัญา (*) 

160,463,109 226,036,000 160,463,109 226,036,000 

       

150 MLR - 2.25 ชําระเงนิต้นรายงวด

เดอืนๆ ละ 4.17 ล้านบาท 

พรอ้มดอกเบีย้ และตอ้ง

ชําระหน้ีทัง้หมดใหเ้สรจ็

สิน้ภายใน 3 ปี นบัตัง้แต่

วนัทีร่บัเงนิกู ้(*) 

70,770,000 120,810,000 70,770,000 120,810,000 

       

304.50 5.50 ชําระเงนิต้นรายไตรมาส 

จาํนวน 58 งวด พรอ้ม

ดอกเบี้ย โดยเริม่ชําระคนื

เงนิต้นงวดแรก ในเดอืน 

ม.ิย. 60 และตอ้งชําระให้

เสรจ็สิน้ภายในเดอืน ก.ย. 

74 

292,320,000 - - - 

       

87 5.50 ชําระเงนิต้นรายไตรมาส 

จาํนวน 58 งวด พรอ้ม

ดอกเบี้ย โดยเริม่ชําระคนื

เงนิต้นงวดแรก ในเดอืน 

ม.ิย. 60 และตอ้งชําระให้

เสรจ็สิน้ภายในเดอืน ก.ย. 

74 

83,520,000 - - - 

รวม  607,073,109 346,846,000 231,233,109 346,846,000 

 (*) เพื่อลงทนุในโครงการโรงงานผลติแผน่เซลลแ์สงอาทติย ์
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23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

รายละเอยีดเงื่อนไขการกูย้มื มดีงัน้ี.- 

บริษทัฯ : 

 คํ้าประกนัโดยการจาํนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ และจาํนําสทิธใินการรบัคนืเงนิ

ฝากธนาคาร จาํนวน 1 ลา้นบาท และบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จาํกดับางประการ 

ซึง่รวมถงึการใหบ้รษิทัฯ ดาํรงอตัราสว่นของหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Eguity Ratio) ไม่เกนิ 2 : 1 และ

ดาํรงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และเงนิตน้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไวใ้น

อตัราสว่นไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า 

 บริษทัยอ่ย : 

 บรษิทัย่อย 2 แห่ง ตอ้งมอบสทิธใินการรบัเงนิค่าซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้

บนพืน้ดนิ กบัสหกรณ์ 3 แห่ง แก่สถาบนัการเงนิดงักล่าว และบรษิทัย่อย ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตัิ

และขอ้จาํกดับางประการ ซึง่รวมถงึการใหบ้รษิทัย่อย ดาํรงอตัราสว่นของหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Eguity 

Ratio) ไม่เกนิ 3 : 1 และดํารงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และเงนิตน้ (Debt Service Coverage Ratio : 

DSCR) ไวใ้นอตัราสว่นไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า 

 

24. หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธ ิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ 1,476,262 4,050,901 1,476,262 4,050,901 

หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (85,768) (210,178) (85,768) (210,178) 

มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าซือ้ข ัน้ตํ่า 1,390,494 3,840,723 1,390,494 3,840,723 

หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (555,748) (2,450,484) (555,748) (2,450,484) 

สทุธ ิ  834,746 1,390,239 834,746 1,390,239 
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25. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบําเหน็จตามข้อกําหนดของ

พระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงาน

ตามสทิธแิละอายุงาน 

การเปลีย่นแปลงมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2560 ปี 2559 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 18,644,660 15,658,717 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,324,155 2,397,974 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 652,563 548,055 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานสาํหรบัปี (648,768) (29,000) 

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม ่ 1,882,091 68,914 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 22,854,701 18,644,660 

หกั   สว่นทีค่รบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,868,720) (3,112,800) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ 19,985,981 15,531,860 

ในระหว่างปี 2560 มกีารปรบัปรุงพระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงานในเรื่องต่อไปน้ี 

(ก) การเกษยีณอายุเป็นการเลกิจา้งพนกังานตามกฎหมาย ซึง่กาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยการเลกิจา้งใหก้บั

ลกูจา้งทีเ่กษยีณอาย ุ

(ข) อายุเกษยีณกาํหนดโดย 

1. นายจา้งเป็นผูก้าํหนดหรอื 

2. ตกลงร่วมกนัระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง 

(ค) หากไมไ่ดก้าํหนดอายุเกษยีณหรอืกาํหนดอายุเกษยีณไวม้ากกวา่ 60 ปี ลกูจา้งทีม่อีายคุรบ 60 ปีขึน้ไปสามารถ

แสดงเจตนาเกษยีณต่อนายจา้งไดแ้ละมสีทิธไิดร้บัค่าชดเชยการเลกิจา้ง 

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเกดิขึน้จากรายการดงัต่อไปน้ี.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
ปี 2560 ปี 2559 

สมมตฐิานทางการเงนิ  (462,516) 413,849 

การปรบัปรุงจากประสบการณ์ 
 

1,786,739 (344,935) 

สมมตฐิานทางประชากรศาสตร ์  557,868 - 

รวม 
 

1,882,091 68,914 
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25. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
ปี 2560 ปี 2559 

รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน   
 ตน้ทุนขายและบรกิาร 905,709 891,672 

 
ตน้ทุนจดัจาํหน่าย 163,866 135,269 

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,001,086 565,821 

 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 906,057 1,353,267 

รวม 
 

2,976,718 2,946,029 

รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    

 
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน - สทุธจิากภาษเีงนิได ้ 1,505,673 55,131 

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 

รวมในกาํไรสะสม    

 ณ วนัที ่1 มกราคม  2,380,831 2,325,700 

 รบัรูร้ะหว่างปี  1,505,673 55,131 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  3,886,504 2,380,831 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

         หน่วย : รอ้ยละ 

         ปี 2560 ปี 2559 

* อตัราคดิลด      3.50 3.50 

 อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน    7.00 7.20 

 อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน      5 5 

** อตัรามรณะ        100 100 

* อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลระยะยาว  

** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017)  
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25. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจจะเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอืน่ๆ คงที ่ จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่

กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงนิดงัต่อไปน้ี 

 

หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

เพิม่ขึน้ ลดลง 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

  อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2,140,885) 2,618,629 

การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคตเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 2,486,277 (2,084,480) 

อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2,344,815) 2,861,465 

 

จาํนวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรบัปีปัจจบุนัและสีปี่ยอ้นหลงัมดีงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

ปี 2560 22,854,701 22,854,701 

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 

 

26. สาํรองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิ

ประจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสม

ยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน   สาํรองตามกฎหมายดงักล่าว 

ไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้

 

27. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สทุธสิาํหรบังวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี.- 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

กําไร(ขาดทุน)สทุธสิาํหรบัปี (บาท) (189,180,942) (50,473,817) (179,312,764) 44,572,721 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ทีอ่อกจาํหน่ายระหวา่งปี (หุน้) 544,124,723 544,124,723 544,124,723 544,124,723 

กําไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน  (บาท : หุน้) (0.35) (0.09) (0.33) 0.08 
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28. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน    

ขอ้มลูสว่นงานดาํเนินงานทีนํ่าเสนอน้ี  สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการ

ดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิ 

ผลการดาํเนินงานของสว่นงาน  ทัง้น้ี  ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของบรษิทัฯ คอื กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานดาํเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงานสว่น

งานดาํเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้ี

อาํนาจการตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : จาํหน่ายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์

สว่นงาน 2 : จาํหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทติย ์

สว่นงาน 3 : จาํหน่ายไฟฟ้า 

สว่นงาน 4 : รบัจา้งผลติ 

สว่นงาน 5 : อื่นๆ 

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการนําเสนอการจาํแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์ รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภูมศิาสตรโ์ดยกาํหนดจากสถานทีต่ัง้ของ

ลกูคา้ 

  สําหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (หน่วย : ลา้นบาท) 

  

ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 ส่วนงานที ่4 ส่วนงานที ่5 รวม 

  

ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ ในประเทศ  

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้        

 

และก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 632.98 53.44 173.95 85.10 34.02 3.57 983.06 

หกั รายไดข้ายระหว่างกนั (37.50) - - - - - (37.50) 

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 

        ก่อสรา้งไฟฟ้า 595.48 53.44 173.95 85.10 34.02 3.57 945.56 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงาน 

    

  (396.36) 

รายไดท้ีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้

    

  251.09 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

    

  (78.99) 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทนุ) ในกจิการรว่มคา้       (2.16) 

รายไดภ้าษเีงนิได ้

    

  37.24 

กําไรสว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 

    

  - 

กําไร(ขาดทนุ)สุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

    

  (189.18) 

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น       (1.51) 

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      (190.69) 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ  

    

   

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

    

   

 

ส่วนทีปั่นสว่นได ้

    

  - 

 

ส่วนทีปั่นสว่นไมไ่ด ้

    

  2,311.68 

รวมทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 

    

  2,311.68 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

   

  3,735.90 
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28. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

  สาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 (หน่วย : ลา้นบาท) 

  

ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 ส่วนงานที ่4 ตดัรายการ รวม 

  

ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ ระหว่างกนั  

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 

    

 

  

 

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

หกั รายไดข้ายระหว่างกนั (685.62) - - - - - (685.62) 

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ 

        ก่อสรา้งไฟฟ้า 842.70 196.75 292.66 0.80 35.64 - 1,368.55 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 

    

 

 

(29.84) 

รายไดท้ีไ่มส่ามารถปันส่วนได ้

    

 

 

6.37 

ตน้ทุนทางการเงนิ 

    

 

 

(18.41) 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในกจิการร่วมคา้       3.02 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

    

 

 

(11.61) 

กาํไรส่วนของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 

    

 

 

- 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

    

 

 

(50.47) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น       (0.06) 

กาํไร(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 

 

29. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจาํแนกตามลกัษณะทีส่าํคญั ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทํา 16,238,795 192,270,486 16,238,795 192,270,486 

วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 432,253,855 799,668,999 432,253,855 799,668,999 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 34,842,321 36,176,633 34,842,321 36,176,633 

คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 69,617,248 122,297,369 69,617,248 122,297,369 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 180,660,031 102,160,008 151,291,885 101,842,252 

ตน้ทุนทางการเงนิ 78,985,123 18,408,860 62,145,293 18,408,860 
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30. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 

โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนภายใตเ้งื่อนไขทีก่าํหนดบางประการ สทิธปิระโยชน์ทีส่าํคญัดงัน้ี.- 

 

รายละเอยีด 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

1. บตัรส่งเสรมิเลขที่ 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 ผลติเซลลแ์สงอาทติย ์ ผลติเซลลแ์สงอาทติย ์ ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์

ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์ 

3. วนัทีอ่นุมตักิารส่งเสรมิ 23 ธนัวาคม 2548 11 ธนัวาคม 2557 17 พฤศจกิายน 2559 17 พฤศจกิายน 2559 24 พฤศจกิายน 2559 

4. วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ 29 มกราคม 2557 20 ธนัวาคม 2559 16 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560 

 ประกอบกจิการ      

5. สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั      

5.1 ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบั

เครื่องจกัรตามที ่

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ      

5.2 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

สาํหรบักาํไรสุทธทิี่ไดร้บั 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

 จากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสรมิการลงทุนนบัแต่วนัทีเ่ริม่ม ี

     

 รายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้      

5.3 ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบั

วตัถุดบิและวสัดุจาํเป็นทีต่อ้งนําเขา้ 

ครบกาํหนดวนัที่ 7 

พฤศจกิายน 2563 

ครบกาํหนดวนัที ่

28 สงิหาคม 2565 

- - - 

 มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติ

เพื่อส่งออกเป็นระยะเวลาที่ 

     

 กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสรมิฯ      

5.4 ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปันผลจาก

กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 ไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได้

ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการ 

     

 ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ

บุคคล 

     

5.5 ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการ

ตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวย 

อตัรารอ้ยละ 25 อตัรารอ้ยละ 25 - - - 

 ความสะดวก อตัรารอ้ยละของ 

เงนิลงทุนนอกเหนือการหกั 

     

 ค่าเสื่อมราคาตามปกต ิ      
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30. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จาํแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน

และสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปน้ี.- 

 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 

กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม 

 

ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 

 

ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 

 

 

การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ  การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ  

รายได ้ 554,151,418 642,491,408 1,196,642,826 529,409,280 845,514,824 1,374,924,104 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (764,355,558) (656,556,136) (1,420,911,694) (771,553,068) (645,259,528) (1,416,812,596) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 

  เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ - (2,156,935) (2,156,935) - 3,023,138 3,023,138 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได ้ - 37,242,490 37,242,490 - (11,608,971) (11,608,971) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธสิําหรบัปี (210,204,140) 21,020,827 (189,183,313) (242,143,788) 191,669,463 (50,474,325) 

 

 

หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 

กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่ รวม 

 

ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 

 

ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 

 

 

การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ  การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ  

รายได ้ 561,529,046 592,693,042 1,154,222,088 792,961,125 1,270,959,242 2,063,920,367 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (667,135,600) (704,160,597) (1,371,296,197) (771,553,068) (1,236,646,378) (2,008,199,446) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได ้ 18,370,894 19,390,451 37,761,345 - (11,148,200) (11,148,200) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธสิําหรบัปี (87,235,660) (92,077,104) (179,312,764) 21,408,057 23,164,664 44,572,721 

การจดัสรรผลการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงัน้ี คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 

31. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี

พ.ศ. 2530  โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน และจะ

จ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ลาออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ  

ในปี 2560 และ 2559 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงนิ 3.71 ลา้นบาท และ 3.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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32. การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมอืทางการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิซึง่อา้งองิตามมาตรฐาน

การบญัชไีทย ฉบบัที ่107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ"  บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย มขีอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงัน้ี.- 

32.1 นโยบายการบญัช ี

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.20 

32.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการดาํเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ อตัราแลก 

เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา  บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายทีจ่ะ

ประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็กาํไรหรอืเพื่อการคา้ 

32.3 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในสญัญาซึง่ก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายแก่บรษิทัฯ เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว  บรษิทัฯ ไดม้กีารควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้

และสอบทานฐานะการเงนิของลกูหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ บรษิทัฯ จงึคาดว่าจะไม่ไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสาํคญัจาก

การไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ

สญูถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

32.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ

บญัช ี เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิและหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า อย่างไรก็

ตาม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมี

อตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ดงันัน้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่าความ

เสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะอยู่ในระดบัตํ่าจงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนั

ความเสีย่งดงักล่าว  
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32. การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมอืทางการเงิน (ต่อ) 

32.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญั  จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ไดด้งัน้ี.- 

 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 2560        

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 421 - - 20,706 (1,958) 19,169 0.125 - 1.00 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 376,717 376,717 - 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 133,298 - - 934 - 134,232 0.65 - 1.375 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 447,897 - 447,897 2.80 - 7.125 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 523,572 523,572 - 

ตัว๋แลกเงนิขายลด 50,000 - - - - 50,000 10.00, 12.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26,426 349,414 - 231,233 - 607,073 BIBOR+2.91(4.45) 

MLR-2(4.25),5.50 

หุน้กู ้ 34,300 - - - - 34,300 6.00 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 555 835 - - - 1,390 4.85 

 
 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 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 125,371 125,371 - 

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

หน้ีสินทางการเงิน        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 585,128 - 585,128 2.80 - 7.375 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 247,777 247,777 - 

ตัว๋แลกเงนิขายลด 800,000 - - - - 800,000 4.00 - 5.30 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 346,846 - 346,846 BIBOR + 2.91 

(4.45),  

MLR - 2 (4.25) 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 2,450 1,390 - - - 3,840 3.64-7.125 
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32. การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมอืทางการเงิน (ต่อ) 

32.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 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 2560        

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 421 - - 6,325 (1,977) 4,769 0.125 - 1.00 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 478,886 478,886 - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5,800 - - - - 5,800 7.00 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 133,298 - - 934 - 134,232 0.65 - 1.375 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 444,030 - 444,030 2.80 - 7.125 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 524,015 524,015 - 

ตัว๋แลกเงนิขายลด 50,000 - - - - 50,000 10.00,12.00 

หุน้กู ้ 34,300 - - - - 34,300 6.00 

เงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อย 32,000 - - - - 32,000 7.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 231,233 - 231,233 BIBOR+2.91(4.45), 

MLR-2(4.00) 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 556 835 - - - 1,391 4.85 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 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 - - - 26,611 11,844 38,455 0.10 - 0.40 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 667,065 667,065 - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 8,405 - - - - 8,405 7.00 

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

หน้ีสินทางการเงิน        

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 585,128 - 585,128 2.80 - 7.375 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 249,912 249,912 - 

ตัว๋แลกเงนิขายลด 800,000 - - - - 800,000 4.00 - 5.30 

เงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อย 84,950 - - - - 84,950 7.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 346,846 - 346,846 BIBOR + 2.91 

(4.45),  

MLR - 2 (4.25) 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้ 2,450 1,390 - - - 3,840 3.64 - 7.125 
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32. การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมอืทางการเงิน (ต่อ) 

32.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ มกีารจดัซือ้วตัถุดบิ และเครื่องจกัรสว่นใหญ่จากต่างประเทศเป็นสกุลเงนิต่างๆ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจากรายการดงักล่าว  บรษิทัฯ ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศทีเ่กดิขึน้โดยใชส้ญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า   (Currency Forward Contract)    ทีม่อีายุครบกาํหนด

ไม่เกนิ 6 เดอืน   นอกจากน้ีบรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิบางสว่นทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  ซึง่ไม่ไดท้าํสญัญาเพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่า

รายการดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรพัย ์  
   

 เหรยีญสหรฐั 3,804,106 10,922 3,804,106 10,922 

 ยโูร 80,072 80,072 80,072 80,072 

หน้ีสิน     

 เหรยีญสหรฐั 1,995,934 5,219,023 1,995,934 5,219,023 

 ยโูร 1,803,721 782,935 1,803,721 782,935 

 เหรยีญสงิคโปร ์ 21,005 - 21,005 - 

 

33. วงเงินสินเช่ือและการคํา้ประกนั 

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี.- 

 

หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

วงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 64,500,000 64,500,000 60,000,000 60,000,000 

วงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีที  683,500,000 1,799,452,000 670,000,000 1,785,952,000 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและการออกหนงัสอื     

คํ้าประกนั 816,645,500 - 816,645,500 - 

วงเงนิกูย้มืระยะยาว 891,500,000 1,391,500,000 500,000,000 1,000,000,000 

รวม 2,456,145,500 3,255,452,000 2,046,645,500 2,845,952,000 
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33. วงเงินสินเช่ือและการคํา้ประกนั (ต่อ) 

วงเงนิสญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สกุลเงนิ  
 

  

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

บรษิทัย่อย 2 แห่งไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกูย้มืระยะยาวและสนิเชื่อต่างๆ  ในวงเงนิรวม  409.50  ลา้นบาท  คํ้าประกนัโดย

การจดจาํนองทีด่นิและโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์ 3 แห่ง  

วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัฯ คํ้าประกนัโดยใชห้ลกัประกนัต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 และขอ้ 23 

 

34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงัต่อไปน้ี.- 

 ภาระผกูพนั : 

34.1 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ออกหนงัสอืคํ้าประกนัใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ เป็นจาํนวน

เงนิรวม 183.55 ลา้นบาท (ปี 2559 : 228.68 ลา้นบาท) สาํหรบังบการเงนิรวมและเป็นจาํนวนเงนิรวม 178.93 ลา้นบาท 

(ปี 2559 : 228.68 ลา้นบาท) สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ 

34.2 บรษิทัฯ มเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งัต่อไปน้ี.-  

  หน่วย : ลา้น 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 

สกุลเงนิ   

เหรยีญสหรฐั 0.05 1.21 

ยโูร 0.78 0.26 

 

34.3 บรษิทัฯ มกีารทาํสญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าดงัต่อไปน้ี.- 

  หน่วย : ลา้น 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2560 ปี 2559 

สกุลเงนิ   

เหรยีญสหรฐั - - 

ยโูร - 1.26 
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34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ (ต่อ) 

344 บรษิทัย่อย 2 แห่งไดท้าํสญัญาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิสาํหรบัหน่วยงานราชการ

และสหกรณ์การเกษตร ซึง่เป็นเจา้ของโครงการ เป็นระยะเวลา 25 - 26 ปี นบัตัง้แต่วนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

หรอืจนกว่าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างผูส้นบัสนุนโครงการ (บรษิทัย่อย) กบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจะสิน้ผลบงัคบัใช ้

โดยบรษิทัย่อยตกลงทีจ่ะจ่ายค่าสทิธิใ์นการขายไฟฟ้าแก่เจา้ของโครงการจากจาํนวนเงนิยอดขายไฟฟ้าในแต่ละเดอืนตาม

อตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

34.5 บรษิทัย่อย 1 แห่งไดท้าํสญัญาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 

เป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา โดยบรษิทัย่อยไดร้บัค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยใ์นอตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน : 

34.6 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีต่อ้งจ่ายตามสญัญางานก่อสรา้ง โดยมรีายจ่ายในอนาคตจาํนวนเงนิรวม 10.55 ลา้นบาท        

(ปี 2559 : 3.1 ลา้นบาท) สาํหรบังบการเงนิรวมและ (ปี 2559 : 3.1 ลา้นบาท) สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาเชา่ดาํเนินงาน : 

34.7 บรษิทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าอาคารสาํหรบัเป็นทีท่าํการสาํนกังานและสาขา โดยมรีะยะเวลาการเชา่ตัง้แต่ 3 ปี รายจ่าย 

ค่าเช่าและบรกิารรวมทีต่อ้งจ่ายในอนาคต มดีงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2560 ปี 2559 

ไมเ่กนิ 1 ปี 885,303 2,098,937 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 885,303 

รวม 885,303 2,984,240 

 

35. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ คอื การดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองและ

การดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเป็น 1.18 : 1 (ปี 2559 : 1.04 : 1)  ใน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.82 : 1 (ปี 2559 : 1.04 : 1) 
 

36. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที ่10 มกราคม 2561 บรษิทัฯ ไดโ้อนหุน้ของบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จาํกดั ทีถ่อืโดยบรษิทัรวมทัง้สิน้ 

393,098 หุน้ โดยแบ่งเป็นโอนหุน้จาํนวน 13,096 หุน้ ในราคาหุน้ละ 473.31 บาท และจาํนวน 380,002 หุน้ในราคา

หุน้ละ 46.10 บาท (เป็นหุน้ทีย่งัเรยีกรบัชาํระไม่ครบจาํนวน) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 23.72 ลา้นบาท เพื่อชาํระหน้ีเงนิยมื

จากกรรมการท่านหน่ึง มผีลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ลดลงจากเดมิรอ้ยละ 90 เป็นรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทัย่อยดงักล่าว 
 

37. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ี ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561
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Dear Shareholders, 

 
 In 2017, Solartron had to operate our business under financial limitation and uncertain alternative energy 

development plan which caused our performance to end up with 189.18 THB net loss. Therefore, to counter our financial 

limitation and support our business operation, Solartron need to seek out a long term business partnership and alliance. This 

potential partnership will enable us to explore new opportunities that arose from growth in solar power industry such as, but 

not limit to, Smart grid system, EV car, Battery charging system and liberalization of Solar Rooftop. 

 Our company is well prepared and equipped for production of high quality solar cell and our PV module received 

certificate for both international and Thai standard. Our EPC business can produce a smart solar power generating system, 

suitable for EV car and battery charging system, which can be controlled and monitored through internet thus in line with the 

trend in energy management of the IOT era (Internet of Things).  

 Lastly, on behalf of the Board of Directors and management team, we would like to express our appreciation to our 

shareholders, employees and all stakeholders who always giving your trust and support to us. As a company, we will make 

the best efforts to improve all our performance efficiently. We promise to always conduct our business responsibly, ethically 

and transparently to ensure good corporate governance. We considerably hope to receive your support as always.  

 

 

 

 
  

Message from  Chairman of the Board and Chief Executive Officer 

                Mr. Cherdpong Siriwit Mrs.Patama Wongtoythong 

            Chairman of the Board of Director Chief Executive officer 
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Report of Audit Committee 
 

 

 

 

 

Dear Shareholders, 

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

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

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

Audit Committee members. 

 In 2017 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 2017, 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 this 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 2017, 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 2017 

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 2015 2016 2017 

Cash and cash equivalents 74.36 41.10 19.17 

Total current assets 1,467.10 1,344.12 1,187.09 

Total assets 3,500.51 4,012.45 3,735.89 

Total current liabilities 1,243.36 1,821.15 1,414.57 

Total liabilities 1,484.91 2,047.38 1,900.37 

Total shareholders’ equity 2,015.60 1,965.07 1,835.52 

Operation Results    

Total incomes 696.79 1,374.92 1,196.64 

Revenues from the selling and rendering of services 683.36 1,368.56 945.56 

Gross profit 48.09 99.97 -250.50 

Net income -60.08 -50.47 -189.18 

Financial Ratio    

Current ratio (times) 1.18 0.74 0.84 

Gross profit (%) 7.04 7.30 -26.49 

Net profit (%) -8.62 -3.67 -15.81 

Return on equity (%) -2.98 -2.54 -9.96 

Return on assets (%) -1.73 -1.35 -4.92 

Assets turnover (times) 0.20 0.37 0.31 

Total debts to equity ratio (times) 0.74 1.04 1.04 

Interest Coverage Ratio -1.85 3.03 0.45 

Dividend per share (Baht) - - - 

Earnings per share* (Baht) -0.11 -0.09 -0.35 

 Average 

544,124,723  

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 Shar 
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1. Financial Highlight of Company (Separate) 
                                                                                  (Unit: Million Baht, except earnings per Share) 

Financial Statements 2015 2016 2017 

Cash and cash equivalents 51.04 38.46 4.77 

Total current assets 1,448.70 1,980.14 1,290.17 

Total assets 3,611.60 4,217.94 3,433.28 

Total current liabilities 1,352.94 1,930.08 1,416.08 

Total liabilities 1,594.49 2,156.31 1,552.47 

Total shareholders’ equity 2,017.11 2,061.63 1,880.81 

Operation Results    

Total incomes 696.95 2,063.92 1,154.22 

Revenues from the selling and rendering of services 683.36 2,053.38 897.96 

Gross profit 48.09 190.65 -275.36 

Net income -58.57 44.57 -179.31 

Financial Ratio    

Current ratio (times) 1.07 1.03 0.91 

Gross profit (%) 7.04 9.28 -30.66 

Net profit (%) 8.40 2.16 -15.54 

Return on equity (%) -2.90 2.19 -9.10 

Return on assets (%) -1.63 1.14 -4.73 

Assets turnover (times) 0.19 0.53 0.30 

Total debts to equity ratio (times) 0.79 1.05 0.83 

Interest Coverage Ratio 2.02 7.12 -0.06 

Dividend per share (Baht) - - - 

Earnings per share* (Baht) -0.11 0.08 -0.33 

 Average 

544,124,723  

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 9001:2015 – 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.  

 JET PVm (Japan), IEC 61215 Edition 2, IEC 61730, 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 2017  
 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 

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 and 

government 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. 

 

Major Development for 2017  

 

January 2017 -    Constructed the Solar Power System for Department of national park wild life and plant 

conservation valued 6,685,439.31 bahts.  

January 2017 -    Donate school stationery for Pongkasang school,  Bannapradit school on children’s Day  

January  2017 - Educated the group of officers from Department of Alternative Development and 

Efficiency at Solar Rooftop Project, Thammasat University Rangsit Campus 

January 2017 - Tesco Lotus awarded the Zero accident to Solartron team  

January 2017 - The committees of the national reform steering assembly visited Solar rooftop project 

installed by Solartron at Tesco Lotus Banbueng branch,Chonburi Province 

February  2017 - Achieved the ISO 14001:2015 and ISO 9001-2015 from SGS Thailand 

March 2017 - Airbus Defence and Space Group visited Solar Cell and Solar Module Factory of 

Solartron at Pak-chong, Nakorn Ratchasima Province 

March 2017 - Installed the Solar Power System for EV car of Thammasat University Rungsit Campus 

April 2017 - Signed the Construction contract of solar rooftop with Boonthavorn Group valued 

316,503,180 bahts. 

May 2017 - Delivered 50 Solar Water Pumping Systems for Khon Kaen Energy Office value 

16,962,616.82 bahts 

May 2017 - Delivered 50 Solar Water Pumping Systems for Khon Kaen Energy office value 

17,990,654.21 bahts 

May 2017 - Educated Solar Power System to representatives of Songkhla Rajabhat University at 

Solar Rooftop Project, Thammasat University Rangsit Campus 

May 2017 - The  representatives of Energy Academy visited Solar cell and Solar Module Factory of 

Solartron at Pakchong,Nakorn Ratchasima Province  

June 2017  - Delivered 21 Solar Pumping Systems  to Provincial Electricity Authority  
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office of Nongbualamphu province valued 9,906,542.06 bahts 

June 2017 - Educated Solar Power System to the representatives  of Metropolitan Water Works 

Authority  Thailand  at Solar Rooftop Project, Thammasat University Rangsit Campus 

June 2017 - Thailand Greenhouse Glass Management Organization, Ministry of National Resources 

and Environment visited solar farm of Solartron Energy 5 Co.,Ltd 

June 2017 - Educated Solar Power System of representative group of Nakhon Ratchasima Rajabhat 

University at  Solar Rooftop Project, Thammasat University Rangsit Campus 

August 2017 - 12 Management Groups from Provincial Electricity Authority (PEA) visited Solar cell and 

Solar Module factory of Solartron at Pakchong,Nakorn Ratchasima Province 

August 2017 - Delivered  Solar water distribution system to Water Resource Regional Office 5 valued 

10,183,422.13 bahts. 

September 2017 - Thailand Greenhouse Glass Management Organization Ministry of National Resources 

and Environment  awarded the carbon reduction certification to Solar Energy 5 Co.,Ltd   

September 2017 - Delivered Solar water distribution to Water Resourced Regional Office 3 value 

8,722,818.59 bahts    

November 2017 - Signed the Construction contract of solar Rooftop system with Satien Stainless Steel Pcl. 

November 2017 - Produced and Export 2,298,988 cells to China 

October -December 

2017 

- Produced and Export 37,092 Modules to Germany, Turkey and Netherland 

December 2017 - Constructed the Solar power system for the temple of Loei province  

-  

December 2017 - The Company has transferred 96,900 shares of Solartron Energy 2 Co.,Ltd.  held by the 

Company, at the price 473.31 baht/share amounting to 45.86 million baht to settle its loan 

from the company’s director result in decrease in shareholding of this subsidirary from 

100% to 90% of the total authorized share capital and has transferred 134,498 shares of 

Solartron Energy 5 Co., Ltd. held by the Company at the price of Baht 473.31 per share 

amounting to Baht 243.52 million to settle its discounted bill of exchange issued to a 

company and loan from the Company’s director resulting in decrease in percentage of 

shareholding of the subsidiary from 100% to 51% of its authorized share capital.  

 

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

and Asia pacific. 
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2. The Engineering, Procurement and Construction Base (EPC) covering important solar power 

applications for government and private sector 

 

 

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

buildings 

 

 

 

 

 

Boonthavorn Group  Solar Water Pumping 

  

 

Solar Cell Solar Module 
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Solar Rooftop Project, Thammasat University Rangsit Campus 

  

 

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. 

Noi Canal Poultry Cooperative Limited Bangsaphan Rubber Fund Cooperative Limited Bangsaphan Dairy Cooperative Limited  
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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 903,096 Shares 999,996 Shares 999,996 Shares 535,498 Shares 

% of Share holding 99.96% 90.31% 100.00% 100.00% 51.00% 

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 2017,  

we recognize and emphasize on other risks and issues as follows; 

 

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

 

In 2017, 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. 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, and 

registered engineers. It takes years to prepare for doing turnkey mega 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, 2017, 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, 2017 

Rank Name Number of Share % 

1 Mr.Srisak Dejkitvigrom 58,300,000 10.71% 

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 11,732,342 2.16% 

6 Mr.Chuchat Petaumpai 11,700,000 2.15% 

7 Mr.Pupaa  Taechanarong 9,998,566 1.84% 

8 Mr.Vibul Panitvong 5,300,000 0.97% 

9 Miss Pornpun Teptragarnporn 4,971,380 0.91% 

10 Mr.Charndej Teeyanukulmongkol 4,500,000 0.83% 

 Total for Top ten Major shareholders 212,485,370 39.05% 

 Others 331,639,353 60.95% 

 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, 2017, the Company’s Board of Directors comprises of: 

                                                                                                   

S

c

o

p

e

 

o

f

 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 Mr. Kitti Pintavirooj Director 

6 Ms. Rawittha  Pongnuchit Independent Director / Audit Committee                                       
7 Mr. Suchat  Trisirivattwat Independent Director / Audit Committee                                                               
8 Mr. Akekachat Leelapanyalert Independent Director / Audit Committee 
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The Executive Committees 

As of December 31, 2017, 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, 2017, 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. 
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7.8 Other items as deemed to be known by shareholders and general investors under 

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

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

the Audit Committee who directly responsible for the Company’s Board of Directors who 

shall remain to be responsible for the Company’s operation against the third party.  

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

Company’s conditions and circumstances.  

Independent Director Selection Criteria 

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

parent Company, its associated company, or any potential conflicting person, which shall be 

inclusive of the shares held by those related persons; 

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

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

conflicting  person, excepting that he/she has no such characteristic for at least two years 

before the date of filling of the application with the Officer; 

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

sibling and child, including spouse of child of executive, ,major shareholder, controlling 

person of the Company or its subsidiary company; 

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

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

independent discretion, including not being nor having been a major shareholder, a 

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

director, or an executive of a person who has a business relationship with the Company, its 

parent company, its subsidiary company, its associated company or potential conflicting 

person except that he/she has no such characteristic for at least two years before the date 

of filling of the application with the office. 

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

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

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

opinion with regard to the Company’s operation. 

Directors’ and Executives’ remuneration 

1.  Directors’ Remuneration 

The board of directors determines clear policies and guidelines for payment of 

directors’ remunerations. For transparency, the remunerations are proposed to shareholders 

annually. They are adequate and motivational so that the company is able to keep highly 

qualified directors. Directors serving in committees receive appropriate remunerations 

corresponding to more duties and responsibilities. Remunerations are divided into 2 

categories: 

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

meetings. 

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

2.  Remunerations for the Management 

Remunerations for the Management are in line with the Company’s procedures and 

policies, and in relation to corporate operation results and each individual’s performance. 

Amounts of the remunerations are motivational and enable the company to achieve loyalty 

among the competent Management. 

3. Remuneration for the Board of Directors 

According to the company annual general shareholder meeting of April 30, 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 2015 2016 2017 

Total remuneration 

(Baht) 
2,561,400.00 2,561,400.00 2,677,400.00 

Number of Committee 

Member (Persons) 
8 7 8 

Type of remuneration 
Meeting allowance 

and monthly payment 

Meeting allowance 

and monthly payment 

Meeting allowance 

and monthly payment 
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Others Remuneration 

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

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

 

The number of Board of Directors Meeting and Audit Committee Meeting and the Attendance by 

Individual Member of Fiscal Year 2016 and 2015 

 

Name 

Board of 

 Directors Meeting 
Audit Committee Meeting Annual General Meeting 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

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

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

Mr.Akaradej  Rojmeta 6/7 7/7 - - 1/1 1/1 

Mrs.Rawittha  Pongnuchit 5/7 7/7 3/4 4/4 1/1 1/1 

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

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

Dr. Dusit Kruangam 5/7 5/7 - - 1/1 - 

Mr. Kitti Pintavirooj 4/7 - - - - - 

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

Mr.Pongsak Thammathataree - 2/7 - - - 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. 
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Personnel Development Policy 

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

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

effectiveness at work, and allow them to grow in their fields. All employees are required to receive training 

that is in line with the company’s direction and strategies. Training is well planned and always financially 

supported by the company which are held in the company and outside by other institutions. Also, the 

Company encourages the communication to transfer and share knowledge between employees in the 

organization (Knowledge Management). 

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

company has focused more on developing employees’ knowledge and understanding about health and 

environmental safety in the workplace. 

 

Succession Plans 

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

Executive Officer or top executives are not able to work. To ensure readiness for the circumstance, the 

Company has prepared its human resources to be able to take on different responsibilities assigned in order 

to appropriately cover for their colleagues or fulfill their new positions. Executives are given opportunities to 

learn about the work outside their fields. This is to enable them to fill in assignments for their colleagues who 

are unable to take on the responsibilities. The board of directors has assigned the nomination and 

remuneration committee to research and coordinate with accredited consulting firms and professional 

institutions during development and revision of succession plans. 

Supervision of Use of Inside Information 

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

important matters including trading of securities before publication for personal gains. Preventive measures 

against the use of inside information by the directors and the management are as follows: 

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 
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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 Director 

 

 

 

 

 

 

 

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 Advance Finance PCL. 

Chairman, Thai Sugar Millers Co., Ltd. 

Independent Director/Audit Committee/Risk Management 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  

   2008 - Present Chief Executive Officer, Solartron PCL 

 Company secretary, Solartron PCL 

   2015 - Present Director, SOLARTRON ENERGY 1-5 CO.,LTD. 

   2014 - Present Chairman of Audit Committee, Netbay 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  0.11 % 
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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 

    2015 - Present Director, SOLARTRON ENERGY 1-5 CO.,LTD 

    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  

 

 

   Professor Dr.Dusit  Kruangam 

   Director 

 

Academic Background 

 

 

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

Japan. 

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

Japan. 

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

 

Work Experience 

 

 

2016 - present Member of Board of Directors, Solartron PCL 

2015 - present Member of Board of Directors, Solar Reform Co., Ltd. 

2015 - present Member of Board of Directors, Solar Reform 2 Co., Ltd. 

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

2008 - 2009 Deputy MD, Ekarat Solar Co., Ltd. 

2005 - 2008 Member of Board of Directors, Deputy CEO, Solartron PCL.. 

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  

                     Mr. Kitti Pintavirooj 

                    Director 

Academic Background  

Master Degree Master of Laws in Admiralty, Tulane University, USA 

Master Degree Master of Comparative Laws, University of Miami, USA 

 Barruster-at-law,institute of Legal Education, Thailand 

Bachelor Degree Bachelor of law, Thammasat University 

Work Experience  

2017 - present Director, Solartron PCL 

2012 - present Secretary General of Thai Life Assurance Association 

2015 - present Chief Officer – Legal, Compliance and Regulatory Affairs Allianz Ayudhya 

Assurance PCL 

2012 - 2014 Chief Officer (New Business Development, Legal and Compliance, Regulatory 

Affairs, Internal Audit etc) Allianz Ayudhya Assurance PCL 

1987 - 2012 Regional General Counsel (Thailand and Vietnam) American International 

Assurance Co.,Ltd 

Training Program  

2012  Thailand Insurance Leadership Program 2 

2002 Graduate Diploma in Management of Public Economy, The College of Politics 

and Governance King Prajadhipok’s Institute 

2002 Director Certification Program 

Number of Shares held 0.09% 
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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 PCL 

 Director, Member of the Audit Committee, of the Thai Credit Guarantee Corporation 

 Director of Airport Authority of Thailand PCL 

 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, Audit Committee of Synnex (Thailand) PCL 

 Independent Director , Audit Committee, Sakol Energy PCL 

 Independent Director ,Audit Committee, Pranda Jewelry PCL 

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 - 2017 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  

Audit Committee  

Independent Director 

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. 

Training Program  

 Director Accreditation Program (DAP) class 123/2016 

 Advanced Audit Committee Program (AACP) class 23/2016 

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 2017 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 
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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 Meeting1/2017 on April 29, 2017, where all 

directors were present. Corporate shareholders were given opportunities to directly 

inquire the corporate 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 
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corporate independent directors. Shareholders were provided with standard proxy 

forms for indicating their opinions in voting. 

10. Agenda of the 2017 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 2017 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 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 2017 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. 
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2. Role of Stakeholders 

Besides protecting the benefits and rights of its shareholders, the Company realizes the 

significance of other stakeholders contributing to its financial stability and sustainability. These stakeholders 

include, for instance, customers, employees, trading partners, creditors, and the surrounding community. The 

Company has always ensured integrity and fair treatment for each stakeholder through its established 

business ethics, such as: 

 

Rights of shareholders: They are defined in “Rights of Shareholders and Equitable Treatments of 

Shareholders” section. 

 

Rights of employees: The Company respects its employees’ legal rights according to the Labor 

Protection Act and related laws. It ensures fair and equal treatment for all employees regardless of 

their ranks, nationalities, religious beliefs, and gender. Employees are entitled to benefits according 

to their positions without discrimination. For transparency and fairness in employees’ promotions 

and pay raises, the Company has established a committee comprising of Management of different 

departments. To support its growth, the Company encourages its employees’ knowledge and skill 

development through in-house and outside training. 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 
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developing public infrastructure, provides financial supports, and promotes social activities that 

bring understanding and sustainable development to the community.  

 

For projects that may have a potential impact on the community and environment, the 

company conducts public hearings and tries to minimize those effects. Specific procedures have 

been set for environmental and social factor studies, minimizing environmental and social impact, 

along with feasibility studies. The company had conducted public hearings and analyses of impacts 

on the community and environment. 

The company always realizes the importance of all groups of stakeholders as mentioned. It 

also values all suggestions, opinions, and comments that enable development, improvement and 

correction of the corporate operations. All stakeholders can contact the company to report improper 

incident, complain, request for clarifications or correction, or make any suggestions via email: 

support@solartron.co.th or faxing the internal audit office at 02-381-2971. In the previous year, 

there was no wrongdoing reported to the company. 

 

3. Disclosure of Information and Transparency 

The company ensures that corporate information is provided correctly, accurately, on time, 

and transparently through channels that are trustworthy and equally easy to access for the public. 

The followings are corporate practices: 

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. 
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5. The company is well aware of the importance of disclosing information to investors with 

accuracy, transparency, and accessibility. A team set up to coordinate communications 

between the company, investors, and shareholders can be reached by email at 

support@solartron.co.th. 

 

4. Responsibilities of the Board of Directors 

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

The company’s Board of Directors possesses skills and expertise in various fields, such as 

accounting, finance, law, governance, production technology, personnel, purchasing, 

marketing, real estate, internal audit, and information technology. Detailed profiles, 

qualifications, experiences, and ownership of directors are included in Form 56-1. 

 

Category of Directors 

 

Name The Board of 

Directors 

Audit 

Committee 

Nomination and 

Remuneration 

Committee 

Mr. Cherdpong  Sirivit / - - 

Ms. Patama   Wongtoythong / - / 

Mr. Akaradej   Rojmeta / - / 

Ms. Rawittha  Pongnuchit / / - 

Mr. Suchat   Trisirivattwat / / / 

Mr. Akekachat Leelapanyalert / / - 

Dr. Dusit  Kruangam /            -  - 

Mr. Kitti  Pintavirooj /            -  - 

 

 Remark:  
(2) Mr.Kitti Pintavirooj as a director effective  April 26,  2017  

 

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. 
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For transparency and independence in the work, the majority of the committee members are 

independent directors, and chairs of the committees are independent directors. To maintain 

true independence of the corporate committees, the Chair of the Board is not the chair or a 

member of those committees. The committees serve 2 years. In case that a committee 

serves until the end of its term and a new committee has not yet been appointed, the 

former committee still continues to work until a new committee has been appointed. At the 

end of their term, if a director is not re-elected, their position in their current committee shall 

end automatically. If there is a new director in a committee, that director shall remain in the 

position as long as the committee’s term. 

4. The board requires that a director must not operate or have any position in any ordinary 

partnership, or be a general partner in limited partnership, or be a director in any other 

limited company or public company limited that operates businesses of the same nature and 

that is the company’s direct and indirect competition, unless the information about their 

positions is disclosed in the annual general meeting before the appointment. The 

requirement is applied to corporate executives as well. 

5. The company’s vision, missions, strategies, goals, business plans, budgets, internal control, 

internal audit, and risk management have been governed with effectiveness and efficiency. 

The current corporate vision has been reshaped from being a sugar manufacturer to a 

producer of alternative energy which is environmentally friendly. The new vision is based on 

the idea that sugar is an energy source for human beings. Ethanol fuels automobiles. 

Fertilizer nourishes plants. Electricity energizes appliances. Corporate investments are in 

line with such vision. 

6. The board has established corporate governance policy as follows: “The Company is 

committed to corporate governance to build trust among shareholders, employees, and 

customers, as well as to create sustainable competitive advantage. It emphasizes internal 

control, internal audit, and risk management, as well as ensures that managements 

implement policies effectively in compliance with legislation and business ethics.” The policy 

has been communicated throughout the Company. The company ensures that its personal 

understands and complies with the corporate governance. The work and corporate policies 

are always evaluated and reviewed annually. 

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 
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transactions are not allowed to decide on those particular transactions, which are fully and 

accurately disclosed in annual reports and from 56-1. 

9. Efficient Administrations and Internal Control, the company’s internal control unit has been 

formed to ensure effective operations, accurate and reliable information, compliance with 

legislation, efficient and effective use of corporate resources, and protection and corporate 

assets. The corporate internal audit provides analyses, audits, evaluations, advice, and 

recommendations to support corporate activities. The Audit Committee independently 

reviews and audits adequacy and efficiency of the company’s internal control and internal 

audit once a year. The opinions on the corporate internal control system are included in the 

annual report. 

10. Risk Management, the risk management committee engages in establishing the total risk 

management. Adequacy and efficiency of the company’s risk management system will be 

reviewed at least once a year. The early warning system will be in place for irregularity 

scanning. 

 

11. The board of director sets at least 4 board meeting every 3 months, and 1 additional 

meeting: one is a meeting before one month of annual shareholders’ meeting and the other 

one is a meeting for annual budget, each director of the board is notified in advance. For 

the flow of the company’s operations, there are monthly executive meetings where the 

board entitles the meeting to make decisions. In every board meetings, the board of 

directors is informed about matters that have been approved by the Company’s executive 

meeting to ensure that the board is able to supervise, control, and monitor the work of 

managements on a regular basis. 

12. In board meetings, the chairman, managing director, and secretary consider agendas. This 

is to ensure that the agendas cover important matters. Each director may propose agendas 

independently. 

13. The board’s secretary sends meeting documents to each director in advance of the meeting 

date. The documents are concise. Confidential issues that cannot be disclosed in writing or 

prior to the meetings are brought to be discussed during the meeting. 

14. In a board of directors meeting, the chairman of the board allocates adequate meeting time 

for managements’ presentations and comprehensive directors’ discussions. The chairman 

encourages careful consideration in the meeting. Directors pay attention to each issue 

presented in the meeting, including issues concerning governance of the company. Top 

executives from different departments attend the board meeting to present details on the 

issues that they are responsible for in order to facilitate the Board’s decision-making. The 

Board also has a chance to know more about the top executives, as well as has access to 

important additional information through the top executives. Directors may request more 

information about issues in the meeting from the company’s secretary. 
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15. Minutes of the board of directors’ meetings include such important matters as dates, times, 

names of directors who are present and absent, summaries of proposals, summaries of 

discussions and remarks, resolutions, opinions from directors who disagree, names of 

people preparing minutes, and names of those approving minutes. The minutes are bound 

and easy to retrieve. They cannot be changed. Numbers of the board meetings and 

attendance are disclosed. The board sets a meeting every 3 months in a year, and the 

executive committee has monthly meetings concerning the company’s operating results. 

Information from the executive committee meetings is presented to the corporate board of 

directors. 

 

In 2017, the board evaluated its works according to the applicable SET evaluation criteria. 

Also, there were evaluations of directors in groups and individually. The board considered the 

evaluation results and put forward recommendations for improvement. 

 

5. Selection of Directors and Management 

1. The nomination and remuneration committee has determined that an independent director: 

(1) must possess an amount of shares that does not exceed 0.5% of the total of voting 

shares; (2) must not involve in corporate management and must not be an employee or 

advisor including an audit advisor, a legal advisor, or any other type of advisor receiving 

salary, or a person with controlling power over the company, its subsidiaries and associates, 

or a person who may have conflicts of interest or may hold a stake in that manner not less 

than 2 years; (3) must not have any business relationship, interest or stake both direct and 

indirectly; (4) must not be a close relative or have other type of relationship with 

management and major shareholders that might result in lack of independence. Such 

requirements, which are stricter than other general requirements, have been approved by 

the company’s board. 

2. In the past 2017, 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.  
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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. in 2017, Thailand 

consumed electricity the most in summer at 32,059 Megawatts which is also the highest peak demand in 

history of Thailand.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 ROOFTOP SYSTEM  BOOTHA VORN CERAMIC COMPANY LIMITED 

 
 

  

 

 

 

 

 
  

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 five 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, and fraudulent act, are investigated on a timely basis 

and reported upward to Senior Management, Internal Audit and Audit Committee. 

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. 

2) Risk Assessment 

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. 

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. 

  

 

 

 



Annual Report 2017                                                                                                  Solartron Public Company Limited 

48 

3) 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. 

 

4) 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. 

 

5) 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.  

 

 

Risk Management 

 
The Audit Committee reviewed, on a quarterly basis, the assessment of the risk management by 

considering the internal and external factors, impacts and managing risk to be at an acceptable level. 

 This will also be extended to encourage and promote accountability from risk owners of every level. 

Audit committee advised internal audit department to conduct the practical workshop on the importance, 

objectives and process of risk management by using case study approach in order to recognize risk alert and 

sense of emergency. 
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12. Transactions with Related Parties  

 

Connected Transaction with Parties with Possible Conflict of Interest 

During the year 2017, 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 2017 

Fac Rent Co; ltd. Spouse of  

Mrs.Patama Wongtoytong 

Warehouse Rental 417,690.00 - The location of warehouse is near the Bangkok office 

and the rental rate is lower than the market rate.  

Solartron Energy 1 Subsidiary 

Hold by Solartron 99.96 % 

(1) Interest Revenue 

(2) Revenue service 

(3) Other payable 

(4) Short-term loans from subsidiary 

(5) Accrued interest receivable 

350,959 

540,000 

64,200 

5,000,000 

606,027 

364,921 

720,000 

898,800 

5,300,000 

970,948 

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 90 % 

(1)Interest expense 

(2) Revenue service 

(3) Revenue which installation services 

(4)Cost of Sale which installation services 

(5)Trade receivable 

(6)Short-term loans from subsidiary 

(7) Accrued  expense 

(8)Revenue received in advance 

(9)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 

31,548 

1,200,000 

2,240,710 

3,467,418 

5,934,500 

500,000 

- 

- 

- 

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 % 

(1)Interest expense 

(2)Revenue service 

(3)Revenue which installation services 

(4)Cost of Sale which installation services 

(5)Trade receivable 

(6)Accrued  expense 

(7)Revenue received in advance 

(8)Short-term loans for subsidiary 

- 

900,000 

222,202,733 

203,009,565 

   341,861,925 

398,904 

110,289,816 

32,000,000 

159,562 

1,200,000 

4,155,196 

5,157,033 

167,785,461 

- 

37,263,240 

- 

Using the bank overdraft rate which is equal to 7% 

year. 

A management fee for engineering, financial 

accounting, procurement, administration and human 

resource. 

Installation cost of Solar rooftop system is based on 

the market price 

Solartron Energy 4 Subsidiary 

Hold by Solartron 100 % 

(1) Interest expense 

(2) Revenue service 

(3) Other payable 

(4) Short-term loans for subsidiary 

- 

540,000 

64,200 

32,000,000 

2,240,000 

720,000 

834,600 

32,000,000 

Using the bank overdraft rate which is equal to 7% 

year. 

A management fee for engineering, financial 

accounting, procurement, administration and human 
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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 

 

(5) Accrued interest 2,240,384 4,167,671 resource. 

Solartron Energy 5 Subsidiary 

Hold by Solartron 51 % 

(1) Interest expense 

(2) Interest Revenue 

(3) Revenue service 

(4) Revenue which installation services 

(5) Cost of Sale which installation services 

(6) Trade receivable 

(7) Accrued expense 

(8) Revenue received in advance 

(9) 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 

17,452 

11,101 

1,200,000 

30,688,364 

8,610,702 

29,510,900 

- 

- 

- 

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 

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) Revenue from Sale of goods 

(3)  Revenue service 

(4)  Interest Revenue 

(5)  Cost of Sale which installation services 

(6)  Trade receivable 

(7) Revenue received in advance 

406,915,000 

- 

300,000 

- 

404,457,419.00 

422,141,597.00 

260,425,600.00 

- 

16,750 

- 

17,467 

653,445 

4,605,611 

      633,558 

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) 

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 which installation services 

(3) Advance Payment 

(4) Trade payable 

1,035,000 

82,503,899 

1,983,359 

29,204,115 

1,281,680 

- 

1,940,008 

45,730,679- 

Designing, vending and installation of solar cells, 

solar modules and solar systems which are based on 

the market price 
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13. Management Discussion and Analysis 

 

Management’s Discussion and Analysis of Financial Positions and Operating results for the year ended 

December 31, 2017 as follows:  

1) The operating results and profitability 

 The Company (Separate) operation results for the year end of 2017 on December 31, 2017 recorded the 

comprehensive net (loss) income of (179.31) million Baht decreasing in amount of 223.88 million baht or 

representing 502.31% from the same period on December 31, 2016 in the comprehensive net (loss) income of 

44.57 million Baht and the year ended of 2017 Earnings per Share of (0.33) Baht. 

The Company (Consolidated) operation results for the year end of 2017 on December 31, 2017 recorded 

the comprehensive net (loss) income of (189.18) million Baht decreasing in amount of 138.70 million baht or 

representing 274.76% from the same period on December 31, 2016 in the comprehensive net (loss) income of 

(50.48) million Baht and the year ended of 2017 Earnings (loss) per Share of (0.35) Baht. 

1.1 Total Revenues 

Separate, The Company had total revenues in the year end of 2017 amounting to 1,154.22 million Baht 

and comparing to the year end of 2016 of 2,063.92 million Baht respectively which a decrease of 909.70 million 

Baht, or decreased by 44.08% The total revenues are divided to sales and other income as follows:  

(Separate) 

Total Revenues 
Year 2017 Year 2016 

Increase 

  (Decrease) 

  Million Baht % Million Baht  % Million Baht  % 

Sales Revenues      897.96  77.80%     2,053.38  99.49% (1,155.42) -56.27% 

  -Revenue from sales of goods which 

installation service and construction of 

solar power plant 

      659.56  57.14% 1,560.50 75.61% (900.94) -57.73% 

 -Revenue from sales of goods and OEM       238.40  20.65% 492.88 23.88% (254.48) -51.63% 

 - Gain from investment transferation       228.24  19.77% 0 0.00% 228.24 100.00% 

Other incomes         28.02  2.43% 10.54 0.51% 17.48 165.84% 

Total Revenues   1,154.22  100.00%     2,063.92  100.00% (909.70) -44.08% 
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Sales Revenues 

 

 Separate, the year end of 2017 The Company had sales amounting to 897.96 million Baht comparing to 

the year end of 2016 of 2,053.38 million Baht a decrease amounted to 1,155.42 million Baht, representing a 

decrease of 56.27%  

 

As the year ended 2017, the company has decreased in sales by. 

- The sale of Solar Module internally, decrease up from year ended 2016 of 155.77 million baht.  

- The Grid Connected systems sales decrease from year ended 2016 of 194.94 million baht. 

- The water pumping systems sales decrease from year ended 2016 of 143.03 million baht. 

- The construction of solar power plant systems sale decrease form year ended 2016 of 432.78 million baht. 

- The Solar rooftop systems sales decrease from year ended 2016 of 160.43 million baht. 

Gain from investment transferation 

 

The Company financial statement, the company has transferred part of 2 subsidiaries share held by the company 

to settle its loans payables to other company and a director. The company recorded a gain on the transferation of 

the investment in subsidiaries of 228.24 million Baht in profit accounting for 19.77% of total revenues.  

 

Other Incomes 

 

 The Company financial statement, the year end of 2017 The Company had sales amounting to 28.02 

million Baht comparing to the year end of 2016 of 10.54 million Baht an increase amounted to 17.48 million Baht, 

representing an increase of 165.84% because of gain on exchange rate and other incomes increase. 

  

1.2 Total Revenues 

 

The Company consolidated had total revenues in the year end of 2017 amounting to 1,196.65 million Baht and 

comparing to the year end of 2016 of 1,374.92 million Baht respectively which a decrease of 178.27 million Baht, 

or decreased by 12.97% The total revenues are divided to sales and other income as follows:  

 

 

 

 

 

 



Annual Report 2017                                                                                                                    Solartron Public Company Limited 

 

54 

(Consolidated) 

 

Total Revenues 
Year 2017 Year 2016 

Increase 

  (Decrease) 

  Million Baht % Million Baht  % Million Baht  % 

Sales Revenues      945.56  79.02%     1,368.56  99.54% (423.00) -30.91% 

  -Revenue from sales of goods 

which installation service and 

construction of solar power plant 

622.06 51.98% 874.88 63.63% (252.82) -28.90% 

 -Revenue from sale of Electricity 85.10 7.11% - 0.00% 85.10 100.00% 

 -Revenue from sales of goods 

and OEM 
238.40 19.92% 493.68 35.91% (255.28) -51.71% 

 - Gain from investment 

transferation 
228.24 19.07% 0 0.00% 228.24 100.00% 

Other incomes 22.85 1.91% 6.36 0.46% 16.49 259.28% 

Total Revenues 1,196.65 100.00% 1,374.92 100.00% (178.27) -12.97% 

 

 Sales Revenues 

 

 Consolidated, the year end of 2017 The Company had sales amounting to 945.56 million Baht 

comparing to the year end of 2016 of 1,368.56 million Baht a decrease amounted to 423.00 million Baht, 

representing a decrease of 30.91%  

 

As the year end of 2017, the company has decreased in sales by. 

- The sale of Solar Module internally, decrease up from year ended 2016 of 155.77 million baht.  

- The Grid Connected systems sales decrease from year ended 2016 of 194.94 million baht. 

- The water pumping systems sales decrease from year ended 2016 of 143.03 million baht. 
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Gain from investment transferation 

 

Consolidated, the company has transferred part of 2 subsidiaries share held by the company to settle its loans 

payables to other company and a director. The company recorded a gain on the transferation of the investment 

in subsidiaries of 228.24 million Baht in profit accounting for 19.07% of total revenues.  

 

Other Incomes 

 

 Consolidated, the year end of 2017 The Company had sales amounting to 22.85 million Baht comparing 

to the year end of 2016 of 6.36 million Baht an increase amounted to 16.49 million Baht, representing an 

increase of 259.28% because of increase of gain on exchange rate and other income. 

1.3 Cost of sales and Selling and Administrative Expenses  

 

(Separate) 

 

Financial Statement Year 2017 Year 2016 Increase(Decrease) 

  Million Baht % Million Baht  % Million Baht  % 

Sales Revenues 897.96 100.00% 2,053.38 100.00% (1,155.42) -56.27% 

Cost of sales 1,173.32 130.67% 1,862.73 90.72% (689.41) -37.01% 

Total Selling& Admin 

Expenses 
135.83 15.13% 127.06 6.19% 8.77 6.90% 

 - Distribution costs 19.02 2.12% 25.07 1.22% (6.05) -24.13% 

-Administrative Expenses 116.81 13.01% 101.99 4.97% 14.82 14.53% 

 

 Cost of Sales 

 

 The Company financial statement, the year end of 2017 the Company had the cost of sales of 1,173.32 

million Baht. Comparing to the year end of 2016 of 1,862.73 million Baht a decreases amount 689.41 million Baht 

or 37.01% from decrease of sales volume. 
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Selling and Administrative Expenses 

 

The Company financial statement, the year end of 2017 the Company had the selling and administrative 

expenses of 135.83 million Baht. Comparing to the year end of 2016 of 127.06 million Baht, an increases amount 

8.77 million Baht or 6.90%  

 

1.4 Cost of sales and Selling and Administrative Expenses  

(Consolidated) 

 

Financial Statement Year 2017 Year 2016 Increase(Decrease) 

  Million Baht % Million Baht  % Million Baht  % 

Sales Revenues 945.56 100.00% 1,368.56 100.00% (423.00) -30.91% 

Cost of sales 1,196.06 126.49% 1,268.59 92.70% (72.53) -5.72% 

Total Selling& Admin 

Expenses 
145.87 15.43% 129.81 9.49% 16.06 12.37% 

 - Distribution costs 19.02 2.01% 25.07 1.83% (6.05) -24.13% 

-Administrative Expenses 126.85 13.42% 104.74 7.65% 22.11 21.11% 

 

 Cost of Sales 

 

 Consolidated, the year end of 2017 the Company had the cost of sales of 1,196.06 million Baht. 

Comparing to the year end of 2016 of 1,268.59 million Baht a decreases amount 72.53 million Baht or 5.72% 

from decrease of sales volume. 

 

Selling and Administrative Expenses 

 

Consolidated, the year end of 2017 the Company had the selling and administrative expenses of 145.87 million 

Baht. Comparing to the year end of 2016 of 129.81 million Baht, an increases amount 16.06 million Baht or 

12.37%  
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Profit 

 

(The Company financial statement) 

 

Financial Statement Year 2017 Year 2016 Increase(Decrease) 

  Million Baht % Million Baht  % Million Baht % 

Sales Revenues 897.96 100.00% 2,053.38 100.00% (1,155.42) -56.27% 

Cost of Sales 1,173.32 130.67% 1,862.73 90.72% (689.41) -37.01% 

Gross Profit (275.36) -30.67% 190.65 9.28% (466.01) -244.43% 

Selling and Admin expenses 135.83 15.13% 127.06 6.19% 8.77 6.90% 

Operating Profit (154.93) -17.25% 74.13 3.61% (229.06) -309.00% 

Finance costs (62.14) -6.92% (18.41) -0.90% (43.73) 237.53% 

Income Tax (expenses) 37.76 4.21% (11.15) -0.54% 48.91 -438.65% 

Net Profit for the year (179.31) -19.97% 44.57 2.17% (223.88) -502.31% 

 

Gross Profit  

 The Company financial statement, the year end of 2017 the Company had Gross Profit (loss) amounted 

to (275.36) million Baht, Comparing to the year end of 2016 of 190.65 million Baht, a decrease of amount 466.01 

million Baht or 244.43%  

 

Operating Profit 

 The Company financial statement, the year end of 2017 the Company had had operating profit (loss) 

amounted of (154.93) million Baht, Comparing to the year end of 2016 of 74.13 million Baht, a decrease of 

amount 229.06 million Baht or 309.00%   

 

Net Profit 

 The Company financial statement, the year end of 2017 the Company had net profit (loss) amount of 

(179.31) million Baht, Comparing to the year end of 2016 of (44.57) million Baht, a decrease of amount 223.88 

million Baht or 502.31%. 
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Profit 

(Consolidated) 

 

Financial Statement Year 2017 Year 2016 Increase(Decrease) 

  Million Baht % Million Baht  % Million Baht % 

Sales Revenues 945.56 100.00% 1,368.56 100.00% (423.00) -30.91% 

Cost of Sales 1,196.06 126.49% 1,268.59 92.70% (72.53) -5.72% 

Gross Profit (250.50) -26.49% 99.97 7.30% (350.47) -350.58% 

Selling and Admin expenses 145.87 15.43% 129.81 9.49% 16.06 12.37% 

Operating Profit (145.28) -15.36% (23.48) -1.72% (121.80) 518.74% 

Finance costs (78.98) -8.35% (18.41) -1.35% (60.57) 329.01% 

Share of profit(loss)in Joint 

Venture 
(2.16) -0.23% 3.02 0.00% (5.18) -171.52% 

Income Tax (expenses) 37.24 3.94% (11.61) -0.85% 48.85 -420.76% 

Net Profit for the year (189.18) -20.01% (50.48) -3.69% (138.70) 274.76% 

Owners of the parent (189.18) -20.01% (50.48) -3.69% (138.70) 274.76% 

 

Gross Profit  

 Consolidated, the year end of 2017 the Company had Gross Profit (loss) amounted to (250.50) million 

Baht, Comparing to the year end of 2016 of 99.97 million Baht, a decrease of amount 350.47 million Baht or 

350.58%  

 

Operating Profit 

 Consolidated, the year end of 2017 the Company had had operating profit (loss) amounted of (145.28) 

million Baht, Comparing to the year end of 2016 of 23.48 million Baht, a decrease of amount 121.80 million Baht 

or 518.74%   
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Net Profit 

 Consolidated, the year end of 2017 the Company had net profit (loss) amount of (189.18) million Baht, 

Comparing to the year end of 2016 of (50.48) million Baht, a decrease of amount 138.70 million Baht or 

274.76%. 

 

Net Profit (loss) Attributable to: Owners of the parent 

 Consolidated, the year end of 2017 the Company had net profit (loss) amount of (189.18) million Baht, 

Comparing to the year end of 2016 of (50.48) million Baht, a decrease of amount 138.70 million Baht or 

274.76%. 

 

2) Ability to manage assets.  

 

  2.1 Asset Component – Separate 

 

Table compares the statement of financial position for the year ended of 2017 and December 31, 2016 

 

(Separate)  

 

 

Unit : Million Baht 

 

Separate 

 

Dec 31,2017 

 

Dec 31,2016 

 

 

(Audited) 

 

(Audited) 

 

 

  

 

  

 

 

  %   % 

 

        

ASSETS 

    CURRENT ASSETS 

    Cash and cash equivalents 4.77 0.14% 38.45 0.91% 

Trade accounts and other receivables - 

net 478.89 13.95% 667.07 15.82% 

Unbilled receivables 80.08 2.33% 321.38 7.62% 

Retention receivables 1.94 0.06% 6.22 0.15% 

Short - term loans to subsidiary 5.80 0.17% 8.41 0.20% 

Inventories - net 666.05 19.40% 846.64 20.07% 

Other current assets 52.64 1.53% 91.97 2.18% 

Total current assets 1,290.17 37.58% 1,980.14 46.95% 
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     NON - CURRENT ASSETS 

    Deposits at banks held on collateral 134.23 3.91% 131.31 3.11% 

Investments in subsidiaries 210.36 6.13% 205.75 4.88% 

Property, plant and equipment - net 1,718.89 50.07% 1,865.67 44.23% 

Intangible assets - net 18.17 0.53% 15.24 0.36% 

Deferred tax assets 48.69 1.42% 10.55 0.25% 

Other non - current assets 12.76 0.37% 9.27 0.22% 

Total non - current assets 2,143.10 62.42% 2,237.79 53.05% 

TOTAL ASSETS 3,433.27 100.00% 4,217.93 100.00% 

 

Asset Quality  

 The Company financial statement, the year end of 2017 the Company had total assets of 3,433.27 

million Baht, comparing to December 31, 2016 of 4,217.93 million Baht, a decrease of amount 784.66 million 

Baht or 18.60% from the decrease in trade accounts and other receivables-net ,unbilled receivables and 

inventories. 

 

2.2 Asset Component - Consolidated 

Table compares the statement of financial position for the year ended of 2017 and December 31, 2016 

(Consolidated) 

 

Unit : Million Baht 

 

Consolidated 

 

Dec 31,2017 

 

Dec 31,2016 

 

 

(Audited) 

 

(Audited) 

 

 

  %   % 

 

        

ASSETS 

    CURRENT ASSETS 

    Cash and cash equivalents 19.17 0.51% 41.10 1.02% 

Trade accounts and other receivables - 

net 376.72 10.08% 125.37 3.12% 

Unbilled receivables 26.84 0.72% 191.55 4.77% 

Retention receivables 1.94 0.05% 6.22 0.16% 

Short - term loans to subsidiary - 0.00% - 0.00% 

Inventories - net 666.05 17.83% 846.64 21.10% 

Other current assets 96.37 2.58% 133.24 3.32% 
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Total current assets 1,187.09 31.78% 1,344.12 33.50% 

     NON - CURRENT ASSETS 

    Deposits at banks held on collateral 134.23 3.59% 131.32 3.27% 

Investments in subsidiaries - 

 

- 

 Investments in joint venture 0.86 0.02% 3.02 0.08% 

Property, plant and equipment - net 2,311.68 61.88% 2,498.31 62.26% 

Intangible assets - net 18.18 0.49% 15.24 0.38% 

Right to use the land 21.70 0.58% - 0.00% 

Deferred tax assets 48.69 1.30% 10.55 0.26% 

Other non - current assets 13.46 0.36% 9.89 0.25% 

Total non - current assets 2,548.80 68.22% 2,668.33 66.50% 

TOTAL ASSETS 3,735.89 100.00% 4,012.45 100.00% 

 

Asset Quality  

 

 Consolidated, the year end of 2017 the Company had total assets of 3,735.89 million Baht, comparing to 

December 31, 2016 of 4,012.45 million Baht, a decrease of amount 276.56 million Baht or 6.89% from the 

decrease in trade accounts and other receivables-net ,unbilled receivables and inventories. 

 

3) Adequacy of liquidity and capitalization 

 

3.1 Liquidity - Separate 

 

Components of cash flows 
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Table compares cash flows for the year end of 2017 and 2016 

 

(The Company financial statement) 

Unit: Million Baht 

Statement of Cash Flows Dec 31, 2017 Dec 31, 2016 

Net cash provided by(used in) operating activities 644.02 (378.11) 

Net cash provided by(used in) investing activities (74.12) (244.68) 

Statement of Cash Flows Dec 31, 2017 Dec 31, 2016 

Net cash provided by(used in) financing activities (603.59) 610.21 

Net increase(decrease) in cash and cash equivalents (33.69) (12.58) 

Cash and cash equivalents at beginning of the period 38.46 51.04 

Cash and cash equivalents at end of the period 4.77 38.46 

 

The Company financial statement, the year end of 2017 the Company had net cash flow provided by 

(used in) operating activities increase as 644.02 million Baht, comparing to the year end of 2016 decrease as 

378.11 million Baht because of the year end of 2017 decrease of trade accounts and other receivables-net, 

unbilled receivables, inventories and increase trade accounts and other payables. 

 

 In the year end of 2017 the Company had net Cash flow provided by (used in) investing activities 

decreased as 74.12 million Baht, comparing to the year end of 2016 decrease as 244.68 million Baht  

 

 In the year end of 2017 the Company had net Cash flow provided by (used in) financing activities 

decreased as 603.59 million Baht, comparing to the year end of 2016 increase as 610.21 million Baht because of 
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the year end of 2017 decrease bank overdraft and short-term loans from financial institutions, decrease 

Repayment of discounted bills of exchange and increase short-term loan from directors. 

 The company's operating, investing and financing cash flows for the year end of 2017 effect net 

decrease in cash and cash equivalents of 33.69 million Baht to 38.46 million Baht in cash at beginning of period. 

Cash at end of period were 4.77 million Baht. 

Liquidity Ratio 

 The Company financial statement, the year end of 2017 the Company current ratio increased as 0.91 

comparing to December 31, 2016 as 1.03 times. 

 

3.2 Liquidity - Consolidated 

 

Components of cash flows 

 

Table compares cash flows for the year end of 2017 and 2016 

 

(Consolidated) 

Unit: Million Baht 

 

Statement of Cash Flows Dec 31, 2017 Dec 31, 2016 

Net cash provided by(used in) operating activities 178.62 131.45 

Net cash provided by(used in) investing activities (29.62) (797.98) 

Net cash provided by(used in) financing activities (170.93) 633.26 

Net increase(decrease) in cash and cash equivalents (21.93) (33.27) 

Cash and cash equivalents at beginning of the period 41.10 74.36 

Cash and cash equivalents at end of the period 19.17 41.09 
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Consolidated, the year end of 2017 the Company had net cash flow provided by (used in) operating 

activities increase as 178.62 million Baht, comparing to the year end of 2016 increase as 131.45 million Baht 

because of the year end of 2017 increase trade accounts and other receivables , decrease inventories and 

increase trade accounts and other payable. 

 

 In the year end of 2017 the Company had net Cash flow provided by (used in) investing activities 

decreased as 29.62 million Baht, comparing to the year end of 2016 decrease as 797.98 million Baht  

 

 In the year end of 2017 the Company had net Cash flow provided by (used in) financing activities 

decreased as 170.93 million Baht, comparing to the year end of 2016 increase as 633.26 million Baht because of 

the year end of 2017 decrease bank overdraft and short-term loans from financial institutions, decrease 

Repayment of discounted bills of exchange and increase long-term loan from financial institution. 

  

Consolidated, operating, investing and financing cash flows for the year end of 2017 effect net increase in cash 

and cash equivalents of 21.93 million Baht to 41.10 million Baht in cash at beginning of period. Cash at end of 

period were 19.17 million Baht. 

 

Liquidity Ratio 

Consolidated, the year end of 2017 the Company current ratio increased as 0.83 comparing to December 31, 

2016 as 0.74 times. 

 

4) Source of funds  

 

4.1) Source of funds - Separate 

4.1.1 Capital Structure 

 The Company financial statement, the year end of 2017 the Company's resulting in a debt to equity (D/E 

Ratio) is 0.83 times while December 31, 2016 level of 1.05 times for the period.  

 

4.1.2 Shareholders 

 The Company financial statement, the year end of 2017 the Company's shareholders of 1,880.51 million 

Baht, Comparing to December 31, 2016 of 2,061.63 million Baht, a decrease of amount 180.82 million Baht or 

8.77% because of net loss. 

 

4.1.3 Liabilities 
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 The Company financial statement, the year end of 2017 the Company's had total liabilities of 1,552.47 

million Baht, December 31, 2016 total liabilities of 2,156.31 million Baht a decreased as 603.84 million Baht or 

28.00% by decrease of discount bills of exchange. 

 

 

4.2) Source of funds - Consolidated 

 

4.2.1 Capital Structure 

Consolidated, the year end of 2017 the Company's resulting in a debt to equity (D/E Ratio) is 1.04 times while 

December 31, 2016 level of 1.04 times for the period.  

 

4.2.2 Shareholders 

 Consolidated, the year end of 2017 the Company's shareholders of 1,835.52 million Baht, Comparing to 

December 31, 2016 of 1,965.07 million Baht, a decrease of amount 129.55 million Baht or 6.59% because of net 

loss. 

 

4.2.3 Liabilities 

 

 Consolidated, the year end of 2017 the Company's had total liabilities of 1,900.37 million Baht, 

December 31, 2016 total liabilities of 2,047.38 million Baht an increased as 147.01 million Baht or 7.18% by 

decrease of discount 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, 2017, 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, 2017, 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  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 for long - term contracts 

The Group has revenues from contracts for construction of solar power plant and installation of solar rooftop system with 

several government agents and public sectors. In 2017, the Group has such revenues included in profit and loss 

amounting to Baht 622.06 million in the consolidated financial statement and Baht 659.56 million in the separate financial 

statement accounting for 51.98% of total revenues in the consolidated statement of comprehensive income and 57.14% 

of total revenues in the statement of separate comprehensive income. The Company has disclosed its policies on 

revenue recognition for services provided under long - term contracts and cost estimates for projects under long - term 

contracts in Note 4.1.1 to the financial statements. I identified revenue recognition and estimation of project cost and 

relevant expenses to be areas of significant risk in audit. This is because these areas require management to exercise 

significant judge ment to assess the percentage of completion. 

I examined the revenue recognition and estimation of project cost under long-term contracts by randomly selecting 

contracts that the Company made with customers to test of the internal controls relating to the method that management 

used in estimating the percentage of completion, budget cost and estimated expenses to be incurred from the project 

delay and the recording of related transactions. I also read the contracts to consider the conditions relating to revenue 

recognition and inquired of management about the terms of and risks associated with these contracts. In addition, I 

evaluated the approach that the Company applied in estimating the percentage of completion, total costs throughout the 

project and provision for project delay by inquiry of the management and project manager on the progress of the project 

and examined other relevant documents. 
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Transferation of subsidiaries shares to settle debts 

As discussed in Note 12 to the financial statements, in 2017 the Company has transferred part of two subsidiaries share 

held by the Company to settle its loans payables to other company and a director at higher prices than the net book 

values.  The Company recorded a gain on the transferation of the investment in subsidiaries of Baht 228.24 million in 

profit or loss accounting for 19.07% of total revenues in the consolidated statement of comprehensive income and 

19.77% of total revenues in the separate statement of comprehensive income. I have focused on the transferation of the 

subsidiaries share at the prices.  

I reviewed the terms and conditions of the shares transferation agreements and the approval process and inquired with 

the management regarding the purpose of the transferation and checked the fair value of the consideration received to 

the transferred price stipulated in the shares transferation agreements. I also tested the calculation of investment cost 

and the gain recorded on the transferation of investment in subsidiaries in profit or loss in the separate statement of 

comprehensive income.  Moreover, I reviewed the disclosure of information related to the transferation of such 

investments in the Note to the financial statements. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate financial statements (Con’t) 

• 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.  

• 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. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate financial statements (Con’t) 

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, 2018 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2017

Note 2017 2016 2017 2016

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6 19,169,161       41,096,890     4,769,032       38,455,016     

Trade accounts and other current receivables - net 5.2, 7 376,717,737     125,371,233    478,886,349    667,065,251    

Unbilled receivables 5.2, 8 26,836,683       191,553,951    80,085,771     321,385,939    

Retention receivables 1,936,741        6,222,500       1,936,741       6,222,500       

Short - term loans to subsidiaries 5.2 -                 -               5,800,000       8,405,000       

Inventories - net 9 666,054,455     846,635,189    666,054,455    846,635,189    

Other current assets 10 96,373,526       133,244,283    52,640,351     91,973,710     

Total current assets 1,187,088,303   1,344,124,046 1,290,172,699 1,980,142,605 

NON - CURRENT ASSETS

Deposits at banks held on collateral 11 134,231,779     131,315,000    134,231,779    131,315,000    

Investments in subsidiaries - net 12 -                 -               210,358,600    205,748,000    

Investments in joint venture 13 866,203           3,023,138       -               -               

Property, plant and equipment - net 14 2,311,677,269   2,498,305,177 1,718,886,096 1,865,667,043 

Intangible assets - net 15 18,175,484       15,242,134     18,175,484     15,242,134     

Land rights 16 21,701,716       -               -               -               

Deferred tax assets 17 48,690,319       10,552,556     48,690,319     10,552,556     

Other non - current assets 13,461,367       9,884,732       12,762,185     9,268,897       

Total non - current assets 2,548,804,137   2,668,322,737 2,143,104,463 2,237,793,630 

TOTAL ASSETS 3,735,892,440   4,012,446,783 3,433,277,162 4,217,936,235 

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2017

Note 2017 2016 2017 2016

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Bank overdraft and short - term loans

from financial institutions 18 447,897,064     585,127,684    444,029,873    585,127,684    

Trade accounts and other current payables 5.2, 21 523,571,946     247,777,268    524,014,540    249,911,702    

Discounted bills of exchange 19 50,000,000       800,000,000    50,000,000     800,000,000    

Debentures 20 34,300,000       -               34,300,000     -               

Short - term loans from subsidiaries 5.2 -                 -               32,000,000     84,950,000     

Short - term loans from directors 5.2 116,619,666     -               116,619,666    -               

Short - term loans from other persons 22 47,000,000       -               47,000,000     -               

Current portion of liabilities under

Long - term loans from financial institutions 23 142,094,250     137,544,000    115,668,000    137,544,000    

Liabilities under hire - purchase contracts 24 555,748           2,450,484       555,748         2,450,484       

Provision for employee benefits 25 2,868,720        3,112,800       2,868,720       3,112,800       

Construction revenue received in advance 5.2, 8 25,494,305       -               25,494,305     22,033,985     

Accrued income tax 255,260           154,056         -               -               

Other current liabilities 23,915,928       44,987,239     23,528,503     44,951,073     

Total current liabilities 1,414,572,887   1,821,153,531 1,416,079,355 1,930,081,728 

NON - CURRENT LIABILITIES

Long - term loans from financial institutions - net 23 464,978,859     209,302,000    115,565,109    209,302,000    

Liabilities under hire - purchase contracts - net 24 834,746           1,390,239       834,746         1,390,239       

Provision for employee benefits - net 25 19,985,981       15,531,860     19,985,981     15,531,860     

Total non current liabilities 485,799,586     226,224,099    136,385,836    226,224,099    

Total liabilities 1,900,372,473   2,047,377,630 1,552,465,191 2,156,305,827 

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2017

Note 2017 2016 2017 2016

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 (44,467,710)      146,218,905    61,961,324     242,779,761    

Equity attributable to owners of the parent 1,774,382,937   1,965,069,552 1,880,811,971 2,061,630,408 

Non - controlling interests 61,137,030       (399)              -               -               

Total shareholder's equity 1,835,519,967   1,965,069,153 1,880,811,971 2,061,630,408 

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 3,735,892,440   4,012,446,783 3,433,277,162 4,217,936,235 

Consolidated Separate 

Unit : Baht
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Note 2017 2016 2017 2016

REVENUES

Revenue from sales of goods with installation services

and construction  of solar power plants 5.1 622,058,391    874,879,109    659,562,660    1,560,496,768 

Revenue from sales of electricity 85,096,860     -               -               -               

Revenue from sales of goods and hire of work 5.1 238,399,892    493,679,234    238,399,892    492,881,368    

Gain from investment transferation 5.1, 12 228,240,534    -               228,240,534    -               

Other incomes 5.1 22,847,149     6,365,761       28,019,002     10,542,231     

Total revenues 1,196,642,826 1,374,924,104 1,154,222,088 2,063,920,367 

EXPENSES

Cost of sales - sales of goods with installation services 

and construction of solar power plants 5.1 779,276,392    824,321,189    792,363,952    1,418,462,433 

Cost of sales - electricity 35,822,861     -               -               -               

Cost of sales - goods and hire of work 5.1 380,955,983    444,268,986    380,955,983    444,268,986    

Distribution costs 19,023,875     25,069,686     19,023,875     25,069,686     

Administrative expenses 126,847,460    104,743,875    116,807,094    101,989,481    

Finance costs 78,985,123     18,408,860     62,145,293     18,408,860     

Total expenses 1,420,911,694 1,416,812,596 1,371,296,197 2,008,199,446 

Share of profit (loss) in joint venture 13 (2,156,935)      3,023,138       -               -               

PROFIT (LOSS) BEFORE  INCOME TAX (226,425,803)   (38,865,354)    (217,074,109)   55,720,921     

Income tax (expenses) 17.2 37,242,490     (11,608,971)    37,761,345     (11,148,200)    

NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR (189,183,313)   (50,474,325)    (179,312,764)   44,572,721     

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, 2017

Note 2017 2016 2017 2016

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Other comprehensive income not to be reclassified to  

profit or loss in subsequent periods:

Defined loss plan remeasurement

Employee benefit - net from income tax 17.2 (1,505,673)      (55,131)          (1,505,673)      (55,131)          

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR (190,688,986)   (50,529,456)    (180,818,437)   44,517,590

NET PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO :

Owners of the parent (189,180,942)   (50,473,817)    

Non - controlling interests (2,371)           (508)              

NET PROFIT FOR THE YEAR (189,183,313)   (50,474,325)    

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO :

Owners of the parent (190,686,615)   (50,528,948)    

Non - controlling interersts (2,371)           (508)              

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR (190,688,986)   (50,529,456)    

BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE (BAHT : SHARE) 27 (0.35) (0.09) (0.33) 0.08 

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

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, 2016 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  

Non - controlling interests increase during the year -               -                -               -                   -                61,139,800      61,139,800      

Comprehensive income (loss) for the year -               -                -               (190,686,615)      (190,686,615)   (2,371)            (190,688,986)   

Balance as at December 31, 2017 544,124,723   1,218,760,870 55,965,054    (44,467,710)       1,774,382,937  61,137,030      1,835,519,967  

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, 2017

Issued and Total

paid - up Premium on Appropriated Unappropriated shareholder's

Note share capital share capital Legal reserve equity

Balance as at January 1, 2016 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  

Comprehensive income (loss) for the year -               -                   -                (180,818,437)   (180,818,437)   

Balance as at December 31, 2017 544,124,723   1,218,760,870    55,965,054      61,961,324      1,880,811,971  

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, 2017

Note 2017 2016 2017 2016

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net profit (loss) before income tax (226,425,803)     (38,865,354)    (217,074,109)     55,720,921     

Reconciliations of net profit (loss) to net 

cash provided by (used in) operating activities:

Depreciation and amortization expenses 14, 15 180,660,030      102,160,008   151,291,884      101,842,252   

Bad debt 7 1,277,180         -               1,277,180         -               

Doubtful accounts 7 6,604,265         727,960         6,604,266         727,960         

Reversal of allowances for doubtful accounts 7 (1,847,070)        (1,116,913)     (1,847,070)        (1,116,913)     

Loss from discount of inventory 9 2,346,620         -               2,346,619         -               

Reversal of loss from discount of inventory 9 (608,789)          -               (608,789)          -               

Allowance for diminution in value investments 12 -                  -               999,600           -               

Written - off of asset to expenses 4,500,000         7,977            -                  7,977            

Employee retirement benefit 25 2,327,950         2,917,029      2,327,950         2,917,029      

Loss (gain) from disposal of assets (342,783)          (308,410)        (342,783)          (308,410)        

Loss from written - off of asset 1,641               -               1,641               -               

Share of loss (profit) in Joint Venture 2,156,935         (3,023,138)     -                  -               

Unrealized (gain) loss on exchange rate 651,974           (2,911,326)     651,973           (2,911,326)     

Gain from investment tranferation 12 (228,240,534)     -               (228,240,534)     -               

Interest income (17,567)            -               (425,137)          (354,224)        

Interest expenses 78,985,123       18,408,860     62,145,293       18,408,860     

Gain from operating activities before changes

in operating assets and liabilities (177,970,828)     77,996,693     (220,892,016)     174,934,126   

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, 2017

Note 2017 2016 2017 2016

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (Con't)

Decrease (Increase) in operating assets:-

Trade accounts and other current receivables (258,333,351)     137,284,739   181,585,260      (403,799,987)  

Unbilled receivables 164,717,268      (75,913,321)    241,300,168      (205,745,309)  

Retentions receivables 4,285,759         (3,037,374)     4,285,759         (3,037,374)     

Inventories 182,935,013      168,793,211   178,842,905      168,793,211   

Other current assets 36,870,757       (58,069,375)    39,333,357       (17,132,581)    

Other non-current assests (20,130)            204,544         (20,130)            204,544         

Increase (Decrease) in operating liabilities:-

Trade accounts and other currnet payables 275,973,759      (110,442,039)  273,322,001      (111,109,050)  

Construction revenue received in advance 25,494,305       (17,711,143)    3,460,320         4,322,842      

Other current liabilities (21,071,311)      37,641,967     (21,422,570)      37,605,801     

Cash provided by (used in) operating activities 232,881,241      156,747,902   679,795,054      (354,963,777)  

Interest paid (50,282,399)      (18,408,860)    (32,301,341)      (17,184,388)    

Income tax paid (3,974,156)        (6,882,233)     (3,473,159)        (5,960,610)     

Net cash provided by (used in) operating activities 178,624,686      131,456,809   644,020,554      (378,108,775)  

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, 2017

Note 2017 2016 2017 2016

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Decrease (Increase) in deposits at banks held on collateral (2,916,779)        209,900         (2,916,779)        209,900         

Increase in investments in subsidiaries -                  -               (66,750,000)      (71,750,000)    

Increase in short - term loans to subsidiaries 5.2 -                  -               (800,000)          (13,405,000)    

Cash received to short - term loans to subsidiaries 5.2 -                  -               3,405,000         10,000,000     

Acquisition of property, plant and equipment 14 (24,851,706)      (814,169,630)  (5,218,005)        (185,713,740)  

Acquisition of intangible assets 15 (2,220,660)        (6,533,637)     (2,220,660)        (6,533,637)     

Increase in advance payments for machinery and equipment -                  22,201,229     -                  22,201,229     

Cash received from disposal asset 14 347,537           308,411         347,537           308,411         

Interest Income 17,567             -               31,933             -               

Net cash provided by (used in) investing activities (29,624,041)      (797,983,727)  (74,120,974)      (244,682,837)  

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase (Decrease) in bank overdraft and short - term (136,948,052)     210,945,577   (140,815,242)     210,945,577   

loans from financial institutions

Cash received from discounted bills of exchange 18 1,116,000,000   700,000,000   1,116,000,000   700,000,000   

Repayment of discount bills of exchange 18 (1,666,000,000)  (300,000,000)  (1,666,000,000)  (300,000,000)  

Cash paid for interest of discounted bill of exchange (29,057,202)      (7,526,724)     (29,057,202)      (7,526,724)     

Cash received from debenture 34,300,000       -               34,300,000       -               

Cash received from short - term loans from subsidiaries 5.2 -                  -               2,600,000         20,000,000     

Repayment of short - term loans from subsidiaries 5.2 -                  -               (55,550,000)      (43,050,000)    

Cash received of short - term loans from directors 5.2 249,460,000      -               249,460,000      -               

Repayment of short - term loans from directors 5.2 (43,460,000)      -               (43,460,000)      -               

Cash received of short - term loans from other persons 100,000,000      -               100,000,000      -               

Repayment of short - term loans from other persons (53,000,000)      -               (53,000,000)      -               

Cash received from long - term loans from financial institution 23 391,500,000      150,000,000   -                  150,000,000   

Repayments of long - term loan from financial institution 23 (131,272,891)     (116,694,000)  (115,612,891)     (116,694,000)  

Repayments of hire - purchase contracts (2,450,229)        (3,464,408)     (2,450,229)        (3,464,408)     

Net cash  provided by (used in) financing activities (170,928,374)     633,260,445   (603,585,564)     610,210,445   

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (21,927,729)      (33,266,473)    (33,685,984)      (12,581,167)    

Cash and cash equivalents at beginning of the year 41,096,890       74,363,363     38,455,016       51,036,183     

Cash and cash equivalents at end of the year 19,169,161       41,096,890     4,769,032         38,455,016     

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, 2017

Note 2017 2016 2017 2016

SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION

1. Cash paid during the year for capitalized 

borrowing cost to its fixed assets -                  48,132,755     -                  48,132,755     

2.  Non - cash items

Purchase of asset on credit 14 193,326           10,185,856     12,017             10,185,856     

Purchase of asset on hire - purchase 14 -                  1,985,850      -                  1,985,850      

3. Unutilized credit facilities for future working capital 688,931,261      823,539,415   674,798,451      414,039,415   

Unit : Baht

Consolidated Separate 
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SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

AS AT DECEMBER 31, 2017 

 

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 and 88/9 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 

Three 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. Later, the Company and 

party to the contract had extended the completion of the contract from December 2017 to be within 2018. 

 

2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

2.1 Basis of preparation of financial statements 

The statutory financial statements are prepared in the Thai language.  This English translation of the financial 

statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language. 

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards under the Accounting Act B.E. 2543 (2000) being those Thai Accounting Standards issued under the 

Accounting Profession Act B.E. 2547 (2004) including related interpretations and guidelines promulgated by the 

Federation of Accounting Professions under The Royal Patronage of His Majesty the King (“FAP”) and the financial 

reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 

2535 (1992).   
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2. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

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

The consolidated and separate financial statements have been presented in accordance with Thai Accounting 

standard No. 1 (Revised 2016) 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. 2559”. 

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 are as 

follows :- 

 Operation Percentage of Holdings 

 Type of business Location 2017 2016 

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 90.00% 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 51.00% 100.00% 

(*)   The subsidiary has not commenced commercial activity 

(**) On December 29, 2017, the Company has transferred its two subsidiaries’ shares to a company and a director 

to settle its loans resulting in change in the Company’s percentage of shareholding in these subsidiaries.  However, 

after the shares transferation, the Company still have control power over the subsidiaries (See Note 12 to the 

financial statements).  

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

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

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as the parent company, 

using consistent significant accounting policies for the same accounting items or similar accounting events. 

Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries and investments in subsidiaries by the 

Company and non-controlling interests of the subsidiaries have been eliminated from the consolidated financial 

statements. 

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 

During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised financial reporting standards and 

interpretations (revised 2016) and new accounting treatment guidance which are effective for fiscal years beginning 

on or after 1 January 2017. These financial reporting 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 standards.  

The adoption of the revised financial reporting standards and interpretations and new accounting treatment guidance 

does not have any significant impact on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements. However, one 

standard involves changes to key principles, which are summarized below. 

TAS 27 (Revise 2016) Separate Financial Statements 

This revised standard stipulates an additional option to account for investments in subsidiaries, joint ventures and 

associates in 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 investments 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. 
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3. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS  (Con’t) 

3.2 Thai Financial reporting standards announced in the Royal Gazette but not yet effective 

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised financial reporting 

standards and interpretations (revised 2017) which is effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2018 

onwards.  These financial reporting 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 standards as follows: 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 

 TAS 1   (revised 2017) Presentation of Financial Statements 

 TAS 2   (revised 2017) Inventories 

 TAS 7   (revised 2017) Statement of Cash Flows 

 TAS 8   (revised 2017) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

 TAS 10 (revised 2017) Events After the Reporting Period 

 TAS 11 (revised 2017) Construction Contracts 

 TAS 12 (revised 2017) Income Taxes 

 TAS 16 (revised 2017) Property, Plant and Equipment 

 TAS 17 (revised 2017) Leases 

 TAS 18 (revised 2017) Revenue 

 TAS 19 (revised 2017) Employee Benefits 

 TAS 20 (revised 2017) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance 

 TAS 21 (revised 2017) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate 

 TAS 23 (revised 2017) Borrowing Costs 

 TAS 24 (revised 2017) Related Party Disclosures 

 TAS 26 (revised 2017) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 

 TAS 27 (revised 2017) Separate Financial Statements 

 TAS 28 (revised 2017) Investments in Associates and Joint Venture 

 TAS 29 (revised 2017) Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 

 TAS 33 (revised 2017) Earnings per Share 

 TAS 34 (revised 2017) Interim Financial Reporting 

 TAS 36 (revised 2017) Impairment of Assets 

 TAS 37 (revised 2017) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

 TAS 38 (revised 2017) Intangible Assets 

 TAS 40 (revised 2017) Investment Property 

 TAS 41 (revised 2017) Agriculture 
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3. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS  (Con’t) 

Thai Financial Reporting Standard (“TFRS”) 

 TFRS 2   (revised 2017) Share - Based Payments 

 TFRS 3   (revised 2017) Business Combinations 

 TFRS 4   (revised 2017) Insurance Contracts 

 TFRS 5   (revised 2017) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

 TFRS 6   (revised 2017) Exploration for and Evaluation of Mineral Assets 

 TFRS 8   (revised 2017) Operating Segments 

 TFRS 10  (revised 2017) Consolidated Financial Statements 

 TFRS 11  (revised 2017) Joint Arrangements 

 TFRS 12  (revised 2017) Disclosure of Interests in Other Entities 

 TFRS 13  (revised 2017) Fair Value Measurement 

Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”) 

 TSIC 10   (revised 2017) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 

 TSIC 15   (revised 2017) Operating Leases - Incentives 

 TSIC 25   (revised 2017) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Enterprise or its 

Shareholders 

 TSIC 27   (revised 2017) Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease 

 TSIC 29   (revised 2017) Disclosure - Service Concession Arrangements 

 TSIC 31   (revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 

 TSIC 32   (revised 2017) Intangible Assets - Web Site Costs 

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 

 TFRIC 1   (revised 2017) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 

 TFRIC 4   (revised 2017) Determining Whether an Arrangement Contains a Lease 

 TFRIC 5   (revised 2017) Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 

 TFRIC 7   (revised 2017) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2017) Financial 

Reporting in Hyperinflationary Economies 

 TFRIC 10  (revised 2017) Interim Financial Reporting and Impairment 

 TRRIC 12  (revised 2017) Service Concession Arrangements 

 TFRIC 13  (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 

 TFRIC 14  (revised 2017) TAS 19 (revised 2017) - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 

Funding Requirements and their Interaction 

 TFRIC 15  (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 

 TFRIC 17  (revised 2017) Distributions of Non - Cash Assets to Owners 

 TFRIC 18  (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 

 TFRIC 20  (revised 2017) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 

 TFRIC 21  (revised 2017) Levies 
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3. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS  (Con’t) 

The management of the Company and its subsidiaries believe that the revised financial reporting standards and 

interpretations will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied. 

However, some of these standards involve changes to key principles, which are summarized below. 

TAS 7 (Revise 2017) Statement of Cash Flows 

This revised standard require additional disclosure of changes in liabilities arising from financing activities. This 

includes changes arising from cash and non-cash. The management of the Company and its subsidiaries believe 

that this standard will not have any significant impact on the financial statements of the Company and its 

Subsidiaries. 

TAS 12 (Revise 2017) Income Taxes 

This revised standard clarify the accounting for deferred tax where an asset is measured at fair value and that fair 

value is below the asset’s tax base.  The management of the Company and its subsidiaries believe that this 

standard will not have any significant impact on the financial statements of the Company and its Subsidiaries. 

 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The consolidated and separate 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 and expense 

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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  (Con’t) 

4.1 Recognition of revenues and expense (Con’t) 

4.1.3 Sales of goods are recognized when goods are delivered and significant risks and rewards of ownership are 

transferred to customers. No revenue is recognised if there is continuing management involvement with the goods. 

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 agreements and recognized according when electricity is 

delivered to and accepted by the customer.  

4.1.6 Others income and expense 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 accounts and other current receivables and allowance of doubtful account 

Trade accounts and other current receivables are stated at the net realizable value. 

The Company and its subsidiaries provides allowance for doubtful account for estimated losses that may incur in 

collection of receivables.  The allowance is based on collection experiences, the analysis of debtor aging and future 

expectations of customer payments.  

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 in subsidiaries in the separate financial statements are measured at cost net of impairment losses (if 

any). 

 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 

Land 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, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate 

items (major components) of lands, plant and equipment. 

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 Interest - bearing liabilities 

Leashold right from a state enterprise is amortized straight - line method over the lease period (21 years) 

4.10 Employee benefits 

4.10.1 Short - term employee benefits 

Short - term employee benefit obligations, which include salary, wages, bonuses, contributions to the social security 

fund, are measured on an undiscounted basis and are recognized as expenses when incurred. 

4.10.2 Defined contribution plans 

The Company, its subsidiaries, and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly 

contributed by employees and by the Company and its subsidiaries. The fund’s assets are held in a separate trust 

fund and the contributions of the Company and its subsidiaries are recognised as expenses when incurred. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.10.3 Employee Benefit plans 

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. 

4.11 Debentures 

Debentures are initially recorded at cost by calculating from the fair value of the money received, which comprised of 

the fund received net by the direct costs from the issuances of debentures Interest bearing liabilities are presented at 

cost and expenses related to the occurrence of liabilities are recorded as expenses for the year. 

4.12 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. 

4.13 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.    
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.13 Foreign currencies transaction (Con’t) 

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. 

4.14 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 Company and its subsidiary provide income tax in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 

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. 

The Company and its subsidiary recognize deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they 

recognize deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent 

that it is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and 

tax losses carried forward can be utilized. 

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax 

assets against current tax liabilities. 

At each reporting date, the Company and its subsidiaries 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. 

4.15 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.16 Related party transactions 

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the Company, whether directly 

or indirectly, or which are under common control with 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. 

4.17 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. 

4.18 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 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.18 Lease (Con’t) 

Finance lease - Lessor 

Finance lease are the leases in which substantially all the risks and rewards of ownership other than legal title are 

transferred to the Company.   At in caption, the fair value of the leased assets is recorded together with the 

obligations after netting deferred interest.  The leased assets are depreciated using the straight - line method over 

their estimated useful lives.   Interest, finance change, or depreciation are recognized in profit of loss. 

Operating lease - Lessee 

Lease of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by the leassor are 

classified as operating leases. Lease payments under an operating lease are recognized as an expense on straight - 

line method over the lease term. 

4.19 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. 

4.20 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. 

4.21 Fair value measurement 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company and its subsidiaries apply a 

quoted market price in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at 

fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability 

or when a quoted market price is not available, the Company and its subsidiaries measure fair value using valuation 

technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to 

assets and liabilities that are required to be measured at fair value. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.21 Fair value measurement (Con’t) 

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised 

within the fair value hierarchy into three levels based on categories of input to be used in fair value measurement as 

follows: 

Level 1  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities  

Level 2  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly 

Level 3  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

At the end of each reporting date, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have occurred 

between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are 

measured at fair value on a recurring basis. 

4.22 Significant accounting judgments and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with TAS requires management to make judgments, estimates 

and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and 

expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and various other factors 

that are believed to be reasonable under the circumstances, the results of which form the basis of making the 

judgments about carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.  

Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which estimates are revised and in any future 

periods affected. 

Significant accounting judgments and estimates are as follows:- 

4.22.1 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. 

4.22.2 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.22 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

4.22.3 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. 

4.22.4 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. 

4.22.5  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. 

4.22.6 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. 

4.22.7 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. 

4.22.8 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. 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

The Company has certain transactions with subsidiaries Related company, 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 2017 2016 

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 

 

- - 

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 2017 2016 2017 2016 

Subsidiaries      

Revenue from sales of goods  

with installation services and 

construction of solar power plants 

Per contract 

 

 

- - 

 

 

33,740,269 685,617,659 

Management incomes Per contract - - 5,040,000 3,780,000 

Interest incomes 7% per annum - - 407,570 434,916 

Interest expenses 7% per annum - - 2,517,459 - 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

   Pricing policies 2017 2016 2017 2016 

Joint Venture      

Revenue from sales of goods  

      with installation services and         

    construction of solar power plants 

Per contract 653,445 406,915,000 653,445 406,915,000 

Revenue from sale of goods Market price 16,740 - 16,740 - 

Management incomes Per contract - 300,000 - 300,000 

Interest incomes 7% per annum 17,567 - 17,567 - 

Related company      

Revenue from sale of goods Market price 1,281,681 1,035,000 1,281,681 1,035,000 

Cost of sales-sales of goods with  

     installation services and 

construction  

     of solar power plants 

Market price - 81,643,002 - 81,643,002 

Warehouse rental fee (a) Baht 46,410 per month - 417,690 - 417,690 

Related persons       

Gain from investment tranferation Per contact 70,496,234 - 70,496,234 - 

(a) The Company has terminated the warehouse rental from October 2016. 

 

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 

 2017 2016 2017 2016 

Short - term benefits 33,936,264 34,823,366 33,936,264 34,823,366 

Post - employment benefits 906,057 1,353,267 906,057 1,353,267 

Total  34,842,321 36,176,633 34,842,321 36,176,633 
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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 

  2017 2016 2017 2016 

Trade accounts and other current receivables    

Subsidiaries - - 115,454,429 542,528,049 

Joint Venture 4,605,611 15,226,597 4,605,611 15,226,597 

Related Company 1,940,008 941,750 1,940,008 941,750 

Total 6,545,619 16,168,347 122,000,048 558,696,396 

Unbilled receivables    

Subsidiaries - - 53,249,088 107,798,003 

Joint Venture - 146,489,400 - 146,489,400 

Total - 146,489,400 53,249,088 254,287,403 

Trade accounts and other current payables    

Subsidiaries - - 4,167,671 3,026,445 

Related Company 45,730,679 29,204,115 45,730,679 29,204,115 

Total 45,730,679 29,204,115 49,898,350 32,230,560 

Construction revenue received in   

     advance     

Joint venture 633,558 - 633,558 - 

Short - term loans to subsidiaries 

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

 

 Unit : Baht 

 

 Separate 

 

Interest Rate As at Movement during the year As at 

 

(% p.a.) Jan 1, 2017 Increase Receipt Dec 31, 2017 

Subsidiaries 7.00% 8,405,000 800,000 (3,405,000) 5,800,000 

The Company granted loans to 2 subsidiaries which were due in February 2018 to April 2018. 
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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 to joint venture 

The movement of short - term loans to joint venture are as follow.- 

  

Unit : Baht 

  

Consolidated and Separate 

 

Interest Rate As at Movement during the year As at 

 

(% p.a.) Jan 1, 2017 Increase Receipt Dec 31, 2017 

Joint venture 7.00% - 9,219,830 (9,219,830) - 

 

Short - term loans from subsidiary 

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

 

 Unit : Baht 

 

 Separate 

 

Interest Rate As at Movement during the year As at 

 

(% p.a.) Jan 1, 2017 Increase Repayment Dec 31, 2017 

Subsidiary 7.00% 84,950,000 2,600,000 (55,550,000) 32,000,000 

The Company was granted loans from a subsidiary by issuing 2 promissory notes.  The loans were due on April 6, 

2018 and July 6, 2018. 

 

 Short - term loans from directors 

The movement of short - term loans from directors are as follow.- 

 

 Unit : Baht 

 

 Consolidated and Separate 

 

Interest Rate As at Movement during the year As at 

 

(% p.a.) Jan 1, 2017 Increase Repayment Dec 31, 2017 

Directors 1 - - 23,720,000 (17,720,000) 6,000,000 

Directors 2 5.00% - 225,740,000 (115,120,334) 110,619,666 

Total  - 249,460,000 (132,840,334) 116,619,666 

The Company was granted loans from 2 directors by issuing promissory note due on demand.  During the year the 

Company had repaid part of its loan from the second director in cash and by transferring shares of a subsidiary as 

described in Note 12 to the financial statements. 

Other Information 

The Company hare been mortgaged as contract to install of 3 subsidiaries and a jont renture as described in Note 

12 to the financial statements. 
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6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

Cash and cash equivalents, consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Cash in hand 121,035 170,000 102,611 145,000 

Deposits at banks -  savings account  

Deposits at banks -       and current account 18,626,657 40,509,182 4,244,952 37,892,308 

Deposits at banks -  3 months fixed deposits 421,469 417,708 421,469 417,708 

Total 19,169,161 41,096,890 4,769,032 38,455,016 

The above - mentioned fixed deposits received interest at the rates of 0.875% - 1.00% per annum. 

 

7. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLES - NET 

Trade accounts and other current receivables - net, consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Trade accounts receivable     

Trade accounts receivable -                    

Domestic - subsidiaries 

- - 107,154,533 541,405,157 

Trade accounts receivable - Domest   

Domestic - joint venture 

3,399,286 15,173,097 3,399,286 15,173,097 

Trade accounts receivable - Domestic - related 

Domestic - related companies 

- - - 488,455 

Trade accounts receivable - Domestic -  

       Domestic - other companies 

252,370,583 104,337,978 239,275,310 103,296,714 

Trade accounts receivable - Foreign 124,176,645 5,342,716 124,176,645 5,342,716 

Total trade accounts receivable  379,946,514 124,853,791 474,005,774 665,706,139 

Less allowances for doubtful accounts (25,916,963) (19,882,587) (25,916,963) (19,882,587) 

Trade accounts receivable - net 354,029,551 104,971,204 448,088,811 645,823,552 
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7. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLES - NET (Con’t) 

Trade accounts and other current receivables - net, consist of.- (Con’t) 

  Unit :  Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Other current receivables     

Other current receivables - subsidiaries  - - 7,297,400 513,600 

Other current receivables - joint venture 1,206,325 53,500 1,206,325 53,500 

Advance 9,331,760 2,428,266 9,248,160 2,428,266 

Accrued interest - subsidiaries - - 1,002,496 609,292 

Accrued interest - other companies 657,367 733,695 657,367 733,695 

Accrued receivable - 649,289 - 368,067 

Advance payments - related company 1,940,008 941,750 1,940,008 941,750 

Advance payments - other companies 5,969,426 4,548,584 5,958,426 4,548,584 

Project receivable 1,722,081 2,498,845 1,722,081 2,498,845 

Prepaid expenses  1,861,219 8,546,100 1,765,275 8,546,100 

Total other current receivables 22,688,186 20,400,029 30,797,538 21,241,699 

Total trade accounts and other current  

   receivables - net 

 

376,717,737 

 

125,371,233 478,886,349 

 

667,065,251 

 

Trade accounts receivable aged by number of days are as follows: 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Accounts receivable not yet due 183,395,482 54,172,745 173,009,266 368,809,468 

Accounts receivable over due :     

Under or equal to 3 months 149,662,237 24,819,816 151,093,053 148,404,816 

Over 3 months to 6 months 15,565,811 26,191,385 20,150,230 128,822,010 

Over 6 months to 12 months 6,867,090 - 105,297,331 - 

Over 12 months 24,455,894 19,669,845 24,455,894 19,669,845 

Total 379,946,514 124,853,791 474,005,774 665,706,139 

Less Allowances for doubtful accounts (25,916,963) (19,882,587) (25,916,963) (19,882,587) 

Net 354,029,551 104,971,204 448,088,811 645,823,552 
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7. TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE - NET (Con’t) 

Movements of allowance for doubtful accounts are as follows: 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Beginning balance for the year 19,882,587 20,271,540 19,882,587 20,271,540 

Add Increase during year 7,881,446 727,960 7,881,446 727,960 

Less Reversal during year (1,847,070) (1,116,913) (1,847,070) (1,116,913) 

Ending balance for the year 25,916,963 19,882,587 25,916,963 19,882,587 

 

8. UNBILLED RECEIVABLES AND CONSTRUCTION REVENUE RECEIVED IN ADVANCE 

Unbilled receivables and construction revenue received in advance, consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Long  term construction contract value with     

- Subsidiaries 
- - 287,574,000 683,574,000 

- Joint venture 
191,948 406,915,000 191,948 406,915,000 

- Other companies 
475,201,846 148,063,486 475,201,846 148,063,486 

Total long-term construction contract value 475,393,794 554,978,486 762,967,794 1,238,552,486 

Retentions as per contract 636,741 4,922,500 636,741 4,922,500 

 

Unbilled Receivables    

Revenue recognize on percentage of completion basis    

Subsidiaries - - 90,512,328 462,871,804 

Joint venture - 406,915,000 - 406,915,000 

Other companies 118,889,378 49,625,742 118,889,378 49,625,742 

Total 118,889,378 456,540,742 209,401,706 919,412,546 

Less Value of contract billed (92,052,695) (264,986,791) (129,315,935) (598,026,607) 

Receivables not yet billed 26,836,683 191,553,951 80,085,771 321,385,939 
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8. UNBILLED RECEIVABLES AND CONSTRUCTION REVENUE RECEIVED IN ADVANCE (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Construction revenue received in advance    

Value of contract billed     

Subsidiaries - - - 222,750,000 

Joint Venture 633,558 - 633,558 - 

Other companies 315,055,222 - 315,055,222 - 

Total 315,688,780 - 315,688,780 222,750,000 

Less Revenue recognized on percentage 

of completion basis 

 

(290,194,475) 

 

- 

 

(290,194,475) 

 

(200,716,015) 

Construction revenue received in advance 25,494,305 - 25,494,305 22,033,985 

 

9. INVENTORIES - NET  

Inventories - net, consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Finished goods 388,292,735 325,188,423 388,292,735 325,188,423 

Work in process 66,680,687 79,514,987 66,680,687 79,514,987 

Raw materials 168,488,583 403,467,779 168,488,583 403,467,779 

Spare part and supplies 39,646,894 37,359,316 39,646,894 37,359,316 

Goods in transit 4,689,245 1,110,543 4,689,245 1,110,543 

Total 667,798,144 846,641,048 667,798,144 846,641,048 

Less Allowance for diminution in  

value of inventories (1,743,689) (5,859) (1,743,689) (5,859) 

Net  666,054,455 846,635,189 666,054,455 846,635,189 

 Allowance for decline in value of inventories consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Balance at beginning of the year 5,859 5,859 5,859 5,859 

Add Provide allowance during the year 2,346,619 - 2,346,619 - 

Less Reversal during year (608,789) - (608,789) - 

Balance at ending of the year 1,743,689 5,859 1,743,689 5,859 
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10. OTHER CURRENT ASSETS 

 Other current assets consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Revenue Department Receivable 78,516,479 93,994,757 42,337,478 88,256,291 

Undue input vat 17,855,516 40,757,794 10,299,802 (5,304,676) 

Receivables (Payables) for fix forward - net - (1,590,738) - (1,590,738) 

Other current assets 1,531 82,470 3,071 3,481 

Total  96,373,526 133,244,283 52,640,351 91,973,710 

 

11. DEPOSITS AT BANKS HELD ON COLLATERAL  

Deposits at banks held on collateral consist of.- 

 Interest Rate  Unit : Baht 

 (% per annum)  Consolidated Separate 

Type of 

deposits 2017 2016 Collateral for 2017 2016 2017 2016 

3 - 12 months     

   fixed 

deposits 

0.65 - 1.375 0.80 - 2.45 Credit facilities 

 

133,297,500 131,200,000 132,297,500 131,200,000 

Saving 

account 

0.375 0.75 Credit facilities and 

the utilization to 

electricity 

934,279 

 

 

115,000 

 

 

934,279 

 

 

115,000 

 

 

Total    134,231,779 131,315,000 134,231,779 131,315,000 

The above - mentioned fixed accounts have been mortgaged as collateral under a credit facility agreement of the 

company and its subsidiaries amounting to Baht 134.23 million and mortgaged as contract to install of 3 subsidiaries 

and a joint venture amounting to Baht 25.60 million. 

 

12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES - NET 

 Investments in subsidiaries - net consist of.- 

 

Authorized Share Paid-up share Percentage of 

 

(Thousand Baht) (Thousand Baht) holding (%) 

 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

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 90.00 100.00 

Solartron Energy 3 Co., Ltd. 100,000 100,000 100,000 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. 105,000 105,000 105,000 105,000 51.00 100.00 
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12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES (Con’t) 

 

Unit : Thousand Baht 

 

Separate 

 

Cost method Dividend for year 

 

2017 2016 2017 2016 

Solartron Energy 1 Co., Ltd. 998 998 - - 

Solartron Energy 2 Co., Ltd. 23,559 33,250 - - 

Solartron Energy 3 Co., Ltd. 100,000 33,250 - - 

Solartron Energy 4 Co., Ltd. 33,250 33,250 - - 

Solartron Energy 5 Co., Ltd. 53,550 105,000 - - 

Total 211,357 205,748 - - 

Less Allowance for diminution in value (998) - - - 

Net  210,359 205,748 - - 

12.1 In 2017, Solartron Energy 3 Co., Ltd. has called for share subscription of Baht 66.75 million. The company 

has fully paid for the share subscription.  

12.2 As at December 29, 2017, the Company has transferred 96,900 shares of Solartron Energy 2 Co., Ltd. held 

by the Company, at the price of Baht 473.31 per share amounting to Baht 45.86 million to settle its loan from the 

Company’s director result in decrease in shareholding of this subsidiary from 100% to 90% of the total authorized 

share capital and has transferred 134,498 shares of Solartron Energy 5 Co., Ltd. held by the Company at the price 

of Baht 473.31 per share amounting to Baht 243.52 million to settle its discounted bill of exchange issued to a 

company and loan from the Company’s director resulting in decrease in percentage of shareholding of the subsidiary 

from 100% to 51% of its authorized share capital. 

The Company had gain from abovementioned share transferation to seltle its debt amounting to Baht 228.24 million. 

 

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 

 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

SLTT Joint Venture 50.00 50.00 866,203 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. As at March 31, 2017, the project 

was completed.  
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET 

 Property, plant and equipment - net consist of.-. 
 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 3,411,215 182,439,027 622,249,105 826,341,337 

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 2,892,491,887 

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 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 

Unit : Baht 

 

Consolidated 

 

Land and Land  Buildings and  Machinery and Solar power  Furniture, fixture Vehicles Assets under  Solar plant Total 

 

improvement Buildings  Equipment plant and office 

 

construction and Construction in 

 

 

 improvement   equipment  installation process  

Cost 

         As at January 1, 2017 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 

Purchase during the year - - 2,258,568 7,227,648 1,305,204 - 2,270,000 11,983,612 25,045,032 

Disposal during the year - - (1,790) - (18,500) (2,371,028) - - (2,391,318) 

Transfer in (out) during the year (6,206,785) - 3,074,600 10,318,053 - - (11,368,924) (30,816,283) (34,999,339) 

As at December 31, 2017 49,349,804 201,808,187 1,955,235,964 88,899,864 19,075,557 33,451,015 263,600 532,062,271 2,880,146,262 

Accumulated depreciation          

As at January 1, 2017 21,983,527 47,647,934 273,389,232 317,756 11,187,436 28,076,080 - - 382,601,965 

Depreciation for the year 1,952,153 9,640,939 129,999,223 28,498,157 2,706,139 3,870,595 - - 176,667,206 

Disposal during the year - - (149) - (13,748) (2,371,026) - - (2,384,923) 

As at December 31, 2017 23,935,680 57,288,873 403,388,306 28,815,913 13,879,827 29,575,649 - - 556,884,248 

Allowance for impairments loss         

As at January 1, 2017 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 

As at December 31, 2017 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 

Net book value          

As at January 1, 2017 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 

As at December 31, 2017 14,889,938 143,458,755 1,551,847,658 60,083,951 5,195,730 3,875,366 263,600 532,062,271 2,311,677,269 

Depreciation for the year ended December 31, consist of:- 

     

2017 2016 

Production cost and cost of goods sold 

      

171,175,681 92,426,684 

Administrative expense 

       

5,491,525 7,714,596 

Total 

       

176,667,206 100,141,280 
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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 
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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, 2017 49,349,804 201,808,187 1,949,904,586 17,788,853 35,822,043 4,862,524 2,259,535,997 

Purchase during the year - - 1,654,818 1,305,204 - 2,270,000 5,230,022 

Disposal during the year - - (1,790) (18,500) (2,371,028) - (2,391,318) 

Transfer in (out) during the year - - 3,028,400 - - (6,868,924) (3,840,524) 

As at December 31, 2017 49,349,804 201,808,187 1,954,586,014 19,075,557 33,451,015 263,600 2,258,534,177 

Accumulated depreciation 

       As at January 1, 2017 21,983,527 47,647,934 273,389,232 11,187,436 28,076,080 - 382,284,209 

Depreciation for the year 1,952,153 9,640,939 129,994,224 2,706,139 3,870,595 - 148,164,050 

Disposal during the year - - (149) (13,748) (2,371,026) - (2,384,923) 

As at December 31, 2017 23,935,680 57,288,873 403,383,307 13,879,827 29,575,649 - 528,063,336 

Allowance for impairments loss 

       As at January 1, 2017 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

As at December 31, 2017 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 

Net book value 

       As at January 1, 2017 16,842,091 153,099,694 1,676,515,354 6,601,417 7,745,963 4,862,524 1,865,667,043 

As at December 31, 2017 14,889,938 143,458,755 1,551,202,707 5,195,730 3,875,366 263,600 1,718,886,096 

Depreciation for the year ended December 31, consist of:- 

   

2017 2016 

Production cost and cost of goods sold 

    

142,672,525 92,066,831 

Administrative expense 

     

5,491,525 7,756,693 

Total 

     

148,164,050 99,823,524 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

As at December 31, 2017  the Company had additional information of property, plant and equipment as follows:- 

1) Lands and land improvement, factory and machinery had net book value amounting to Baht 1,118.16 million 

(2016 : Baht 925.98 million), have been mortgaged as collateral under a credit facility agreement with two local bank (See 

Note 18 and 23 to the financial statement). 

2) The Company had fully depreciated fixed assets but still in active use at the cost value totaling Baht 84.62 

million (2016 : Baht 70.22 million).   

 

15. INTANGIBLE ASSETS - NET 

Intangible asset - net consist of.- 

   
Unit : Baht 

   Consolidated 

   

Software 

Computer 

 

Industrial 

Standard 

Certificates 

Total 

 

 

As at January 1, 2016 
 

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 

Purchase during the year 505,000 1,715,660 2,220,660 

Transfer in during the year 3,150,000 690,524 3,840,524 

Amortization for the year (1,535,208) (1,592,626) (3,127,834) 

As at December 31, 2017 7,307,248 10,868,236 18,175,484 

 

   
Unit : Baht 

   Separate 

   

Software 

Computer 

 

Industrial 

Standard 

Certificates 

Total 

 

 

As at January 1, 2016 
 

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 

Purchase during the year 505,000 1,715,660 2,220,660 

Transfer in during the year 3,150,000 690,524 3,840,524 

Amortization for the year (1,535,208) (1,592,626) (3,127,834) 

As at December 31, 2017 7,307,248 10,868,236 18,175,484 
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16. LAND RIGHT  

 Land right consist of :- 

   Unit : Baht 

   Consolidated  

As at January 1, 2017 - 

Transferred in during the year 22,566,706 

Amortized for the year (864,990) 

As at December 31, 2017 21,701,716 

A subsidiary has been granted right to use land for a period of 25 years for construction of solar power plant under 

the solar farm projects with two cooperatives which were granted rights to sell electricity to the Provincial Electricity 

Authority. 

 

17. DEFERRED TAX ASSETS  

Deferred tax assets consist of :- 

 Unit : Baht 

 Consolidated Separate 

 2017 2016 2017 2016 

Deferred tax assets 48,690,319 10,552,556 48,690,319 10,552,556 

17.1 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, 2017 Profit or loss income Dec 31, 2017 

Deferred tax assets 

    Trade accounts receivable 2,872,258 1,199,898 - 4,072,156 

Inventory 1,172 347,566 - 348,738 

Investment in subsidiaries - 199,920 - 199,920 

Property, plant and equipment 2,316,949 - - 2,316,949 

Employee benefit obligation 3,728,932 465,590 376,418 4,570,940 

Unused tax loss 89,011 37,092,605 - 31,181,616 

Loss on purchase of forward  

    exchange contracts 1,544,234 (1,544,234) - - 

Total 10,552,556 37,761,345 376,418 48,690,319 
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17. DEFERRED TAX ASSETS (Con’t) 

17.1 Movements in deferred tax assets during the year were as follows: (Con’t) 

 

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 accounts 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 

 

17.2 Income tax expenses for the year are as follows.- 

 Income tax recognized in profit or loss 

    Unit : Baht 

    Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Current income tax      

Corporate income tax for the year 518,855 460,771 - - 

Deferred tax      

Deferred tax expense relating to the original 

and reversal of temporary differences (37,761,345) 11,148,200 (37,761,345) 11,148,200 

Income tax expenses (income)  (37,242,490) 11,608,971 (37,761,345) 11,148,200 
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17. DEFERRED TAX ASSETS (Con’t) 

17.2 Income tax expenses for the year are as follows.- (Con’t) 

    Unit : Baht 

    

Consolidated and Separate 

    

2017 2016 

    
 Tax 

(expense) 
  

Tax (expense) 
 

  

Before tax income Net tax Before tax income Net tax 

Deferred tax for : 
      

Defined benefit plan actuarial 

gains 
1,882,091 (376,418) 1,505,673 68,914 (13,783) 55,131 

 

17.3 Reconciliation for effective tax rate 

 
Unit : Baht 

 
2017 

 
Consolidated Separate 

 
Tax rate % Tax amount Tax rate % Tax amount 

 
 (Baht)  (Baht) 

Profit before income tax  (226,425,803)  (217,074,109) 

Tax expense  -  - 

Tax effect of expenses that are not    

  deductible for tax purposes  -  - 

Tax expense (effective rate)  -  - 

17.4 Tax rate 

 Current income tax 

The Company and its subsidiaries calculated income tax from net profit for the year at the rate 20% of net profit for 

the year 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. 

 Deferred tax 

Deferred tax has been measured using the effective rate at 20% announced by the government at reporting date. 
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18. 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 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Bank overdraft 2.80 - 7.125 2.80 - 7.375 45,455,793 43,808,197 41,588,602 43,808,197 

Trust receipts  3.15  4.45 3.00 - 4.75 259,882,093 397,152,387 259,882,093 397,152,387 

Promissory notes 4.75, 5.25 5.25 142,559,178 144,167,100 142,559,178 144,167,100 

Total  
 447,897,064 585,127,684 444,029,873 585,127,684 

As at December 31, 2017, the Company and subsidiaries had overdrafts and other credit facilities with 

several banks amounting of Baht 1,152.50 million in the consolidated and Baht 1,134.50 million (2016 : Baht 

1,279 million) in the separate financial statements. The abovemetioned credit facilities were secured by the 

collateral as described in Note 23 to the financial statements.  Additionally, in issuing promissory notes and 

aval of promissory note, the Company shall authorize the banks to receive payments for the installation of 

solar roof top projects total amount Baht 525.86 million (2016 : Baht 628.36 million).   

 

19. DISCOUNTED BILLS OF EXCHANGE 

Discounted bills of exchange consist of the following: 

  
Unit : Baht 

  Consolidate and Separate 

  
2017 2016 

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

Add Increase during the year 190,000,000 700,000,000 

Less Paid during the year (940,000,000) (300,000,000) 

Net  50,000,000 800,000,000 

In 2017, the Company has transferred it’s a subsidiary shares to settle its discounted bills of exchange 

amount Baht 200 million (See Note 12 to the financial statements). 

The details of discounted bills of exchange are as follows :- 

   Unit : Baht 

Bill number Due Date Rate (% per annum) Consolidated and Separate 

(No.) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

1 Jan 5, 2018 March 23, 2017 10.00 5.30% 20,000,000 10,000,000 

2 Jan 5 - Feb 19, 2018 March 22 - 28, 2017 10.00 - 20.00 4.50% - 5.30% 30,000,000 190,000,000 

- - Jan 19, 2017 - 4.00% - 100,000,000 

- - Feb 16, 2017 - 4.55% - 100,000,000 

- - April 5, 2017 - 4.10% - 200,000,000 

- - March 31, 2017 - 5.01% - 200,000,000 

Total discounted bills of exchange 

   

50,000,000 800,000,000 
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20. DEBENTURES 

 At the Company Annual General Meeting of 2017 held on April 26, 2017, it was resolved to issue and offer 

 to sell unsubordinated debentures for the purpose of financing investment project, restructure source of fund 

 and/or for general working capital at the outstanding value at anytime of Baht 5,000 million. Where as 

 debentures were redeemed, the Company shall be able to offer to sell debentures at redeemed value but 

 shall not exceed Baht 5,000 million at anytime. 

 On June 16, 2017, the Company has issued and offered to sell debenture of 100,000 units at par value 

 Baht 1,000 amounting to Baht 100 million as follows.- 

 

Debenture 

Debenture 

(units) 

Value 

(Million Baht) 

Interest rate 

(%) 

Due date 

 

Unsubordinated debentures No.1/2017 34,300 34.30 6.00 June 16, 2018 

  

21. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT PAYABLES 

Trade accounts and other current payables, consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Trade accounts payable      

Trade accounts payable - related companies 45,730,679 29,204,115 45,730,679 29,204,115 

Trade accounts payable - other companies 413,646,117 187,964,310 413,323,110 187,964,310 

Note payable 26,986,525 1,303,474 26,986,525 1,303,474 

Total Trade accounts payable 486,363,321 218,471,899 486,040,314 218,471,899 

 

Other current payables     

Asset payable 8,679,817 10,185,856 8,480,817 10,185,856 

Accrued expenses - subsidiaries - - 4,167,671 3,026,445 

Accrued expenses - other companies 17,006,615 10,537,086 13,798,545 9,645,075 

Advanced received - other companies 447,884 1,104,180 447,884 1,104,180 

Retention 11,079,309 7,474,047 11,079,309 7,474,047 

Others - 4,200 - 4,200 

Total other current payables 37,208,625 29,305,369 37,974,226 31,439,803 

Total trade accounts and other current   

  payables 523,571,946 247,777,268 524,014,540 249,911,702 
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22. SHORT - TERM LOANS FROM OTHER PERSONS 

The movement of short - term loans from other persons are as follow.- 

   Unit : Baht 

   Consolidated and Separate 

  

Interest rate 

(% p.a.) 

As at 

Jan 1, 2017 

Movement during the period As at 

Dec 31, 2017 Increase Repayment 

First facility 10.00% - 40,000,000 (40,000,000) - 

Second facility 5.00% - 7,000,000 - 7,000,000 

Third facility 5.00% - 40,000,000 - 40,000,000 

Fourth facility 5.25% - 13,000,000 (13,000,000) - 

Total  - 100,000,000 (53,000,000) 47,000,000 

First facility  : The Company was granted loan in respect of loan agreement which was due on June 24, 2017,   

First facility  : and was guarantee by 2 directors.  

 Second facility : The Company was granted a loan by issuing 2 on demand promissory notes. 

 Third facility    : The Company issued a promissory note due on June 18, 2018. 

 Fourth facility   : The Company issued a promissory note due on November 17, 2017. 

 

23. LONG - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET 

Long - term loans from financial institutions - net, consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Long - term loan    346,846,000 313,540,000 346,846,000 313,540,000 

Add   Increase during the year 391,500,000 150,000,000 - 150,000,000 

Less  Paid during the year (131,272,891) (116,694,000) (115,612,891) (116,694,000) 

Long - term loan balance 607,073,109 346,846,000 231,233,109 346,846,000 

Less  Current portion due within one year  (142,094,250) (137,544,000) (115,668,000) (137,544,000) 

Net 464,978,859 209,302,000 115,565,109 209,302,000 
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23. LONG - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’t) 

As at December 31, 2017  the Company has entered into a loan agreement with a commercial bank. The details are 

as follows:- 
   Unit : Baht 

   Consolidated Separate 

Loan facility 

(Million Baht) 

Interest rate  

per annum 

Terms of payment  

of principal and interest 2017 2016 2017 2016 

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. (*) 

160,463,109 226,036,000 160,463,109 226,036,000 

150 MLR - 2.25 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. (*) 

70,770,000 120,810,000 70,770,000 120,810,000 

304.50 5.50 Pay loan principal on  

58 quarterly installments 

payment of loan principle and 

interest commencing from June 

2017 and shall be completed 

within September 2031. 

292,320,000 - - - 

87 5.50 Pay loan principal on  

58 quarterly installments 

payment of loan principle and 

interest commencing from June 

2017 and shall be completed 

within September 2031. 

83,520,000 - - - 

Total  607,073,109 346,846,000 231,233,109 346,846,000 

(*) For investment in solar power plant. 

The details of the loans are as follows: 

The Company : 

 The loans was secured by mortgage the Company’s land, building, machinery and equipment and pledge its 

 withdrawal right of deposit in bank of Baht 1 million and the company shall comply with covenant including 

 maintaining Debt to Equity Ratio not aver 2 : 1 and maintaining Debt service Coverage Ratio (RSCR) not 

 less than 1.20 times. 



Annual Report 2017                                                                                                               Solartron Public Company Limited 

 

121 

23. LONG - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET (Con’t) 

 The subsidiaries : 

 Two subsidiaries shall authorize its right to receive payment of electricity from the solar farm projects with 

 three cooperatives to the financial institution and the subsidiaries shall comply with covenant including 

 maintaining Debt to Equity Ratio not over 3 : 1 and maintaining Debt Service Coverage Ratio (DSCR) not 

 less than 1.20 times. 

 

24. LIABILITIES UNDER HIRE - PURCHASE CONTRACTS - NET 

Liabilities under hire - purchase contracts - net, consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated Separate 

  2017 2016 2017 2016 

Liabilities under hire-purchase contract 1,476,262 4,050,901 1,476,262 4,050,901 

Less Deferred interest (85,768) (210,178) (85,768) (210,178) 

Present value of minimum lease payments 1,390,494 3,840,723 1,390,494 3,840,723 

Less Current portion due within one year  (555,748) (2,450,484) (555,748) (2,450,484) 

Net 834,746 1,390,239 834,746 1,390,239 

 

25. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - 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 

  
  2017 2016 

Employee benefit as at January 1   18,644,660 15,658,717 

Current service cost   2,324,155 2,397,974 

Interest cost   652,563 548,055 

Employment benefit paid during the year   (648,768) (29,000) 

Remeasurement of defined loss plan   1,882,091 68,914 

Employee benefit as at December 31   22,854,701 18,644,660 

Less Current portion of employee benefit obligation    (2,868,720) (3,112,800) 

Employee benefit obligations - net   19,985,981 15,531,860 
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25. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS - NET (Con’t) 

During the year 2017, the Labor Protection Act was amended as follow : 

(a) Retirement is an employment termination which an employer is required to pay severance 

compensation to the retiring employee in accordance with the Act. 

(b) The retirement age can be determined : 

i. Solely by the employer, or : 

ii. By agreement between employer and employee 

(c) If the retirement age is not determined or exceeds sixty year, the employer who is sixty year of age of 

older, can elect to retire and become entitled to severance pay by declaring his intention to the employee. 

 Remeasurement of defined loss plan recognized in other comprehensive income arising from: 

  Unit : Baht 

   Consolidated and Separate 

    2017 2016 

Financial assumptions   (462,516) 413,849 

Experience adjustment   1,786,739 (344,935) 

Demagraphic assumptions   557,868 - 

Total   1,882,091 68,914 

The expense is recognized in the following line items in the profit or loss: 

  
Unit : Baht 

  
 Consolidated and Separate 

  
  2017 2016 

Profit or loss   

     Cost of sales and services   905,709 891,672 

   Distribution costs   163,866 135,269 

   Administrative expenses   1,001,086 565,821 

   Management’s benefit expenses   906,057 1,353,267 

Total 
 

  2,976,718 2,946,029 

Other comprehensive 

income  
 

 

   

  Remeasurement of defined loss plan     

     Employee benefit - net from income tax   1,505,673 55,131 
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25. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS - NET (Con’t) 

Remeasurement of definded benefit plan recognized in other comprehensive income are as follows : 

  
Unit : Baht 

  
 Consolidated and Separate 

  
  2017 2016 

Included in retained earnings     

  At January 1,   2,380,831 2,325,700 

  Recognised during the year   1,505,673 55,131 

  At December 31,    3,886,504 2,380,831 

Principal actuarial assumptions at the reporting date.- 

    Unit : % 
    2017 2016 
* Discounted rate   3.50% 3.50% 

 Salary increase rate   7.00% 7.20% 

 Employee turnover rate   5.00% 5.00% 

** Mortality rate   100% 100% 
          * Reference from long-term government bonds  
** Reference from TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table of 2017  

 

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, 2017 

  Discount rate (1% movement) (2,140,885) 2,618,629 

Future Salary growth (1% movement) 2,486,277 (2,084,480) 

Resignation rate (1% movement) (2,344,815) 2,861,465 

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous four year are as follows. 

  Unit : Baht 

  Consolidated  Separate 

Year 2017  22,854,701 22,854,701 

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 
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26. 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. 

 

27. BASIC 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 

  2017 2016 2017 2016 

Profit (loss) attributable to ordinary shareholder  

     of the Company(Baht) (189,180,942) (50,473,817) (179,312,764) 44,572,721 

Number of outstanding at the beginning of  

     the year (Share)   544,124,723 544,124,723 544,124,723 544,124,723 

Basic earnings (loss) per share (Baht : Share) (0.35) (0.09) (0.33) 0.08 

 

28. 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 : Hire of work 

Segment 5 : Other 
 

Geographical segments :  

In presenting classification of geographical segments, revenue is based on the geographic location of 

customers.  
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28. OPERATING SEGMENT (Con’t) 

  For the year ended December 31, 2017 (Unit : Million Baht) 

  

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Total 

  

Domestic Domestic Foreign Domestic Domestic Domestic  

Revenue from sales of goods which installation        

 services and construction of solar power plants 632.98 53.44 173.95 85.10 34.02 3.57 983.06 

Less Inter - segment (37.50) - - - - - (37.50) 

Revenue from sales of goods which installation 

         services and construction of solar power plants 595.48 53.44 173.95 85.10 34.02 3.57 945.56 

Operating gain (loss)       (396.36) 

Unallocated income       251.09 

Finance cost       (78.99) 

Profit (loss) in Joint Venture       (2.16) 

Income tax       37.24 

Income of non - controlling interest       - 

Net profit (loss) attributable shareholders of the parent       (189.18) 

Other comprehensive income (loss)       (1.51) 

Other comprehensive income (loss) of the parent      (190.69) 

Property plant and equipment-net  

   

   

 As at December 31, 2017  

   

   

 Allocated  

   

  - 

 Unallocate  

   

  2,311.68 

Total property plant and equipment  

   

  2,311.68 

Total assets as at December 31, 2017 

   

  3,735.90 

 

 

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 gain (loss) 

    

 

 

(29.84) 

Unallocated income 

    

 

 

6.37 

Finance cost 

    

 

 

(18.41) 

Share of profit (loss) in joint venture       3.02 

income tax expenses 

    

 

 

(11.61) 

Income of non - controlling interest 

    

 

 

- 

Net gain (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 
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29. EXPENSES BY NATURE 

Significant expenses classified by nature consist of:- 

 
Unit : Baht 

 
Consolidated Separate 

 

2017 2016 2017 2016 

Changes in inventories of finished goods  

and work in process 16,238,795 192,270,486 16,238,795 192,270,486 

Raw material and supplies used 432,253,855 799,668,999 432,253,855 799,668,999 

Management’s benefit expenses 34,842,321 36,176,633 34,842,321 36,176,633 

Employee expenses 69,617,248 122,297,369 69,617,248 122,297,369 

Depreciation and amortization expenses 180,660,031 102,160,008 151,291,885 101,842,252 

Finance cost 78,985,123 18,408,860 62,145,293 18,408,860 

 

30. 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 

November 17, 

2016 

November 17, 

2016 

November 24, 

2016 

4. Date of first sales generated January 29, 2014 December 20, 

2016 

January 16, 

2017 

January 16, 

2017 

January 16, 

2017 

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.      

5.3  Exemption of import duty for raw materials 

and necessary supplies used in 

Due date in 

November 7, 

Due date in 

August 28,  

- 

 

- - 

production process of exported goods 2020 2022    

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.      
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30. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION 

Results of the Company operations under promoted business are classified under promoted and non-promoted 

business as follows: 

 Unit : Baht 

 Consolidated 

 
December 31, 2017 December 31, 2016 

 
Promoted Non-promoted Total Promoted Non-promoted Total 

 
business business  business business  

Revenues 554,151,418 642,491,408 1,196,642,826 529,409,280 845,514,824 1,374,924,104 

Cost and expenses (764,355,558) (656,556,136) (1,420,911,694) (771,553,068) (645,259,528) (1,416,812,596) 

Share of profit(loss) in joint  

  venture - (2,156,935) (2,156935) - 

 

3,023,138 3,023,138 

Income tax (expense) - 37,242,490 37,242,490 - (11,608,971) (11,608,971) 

Net profit (loss) for the year (210,204,140) 21,020,827 (189,183,313) (242,143,788) 191,669,463 (50,474,325) 

 

 

Unit : Baht 

 

Separate 

 

December 31, 2017 December 31, 2016 

 

Promoted Non-promoted Total Promoted Non-promoted Total 

 

business business  business business  

Revenues 561,529,046 592,693,042 1,154,222,088 792,961,125 1,270,959,242 2,063,920,367 

Cost and expenses (667,135,600) (704,160,597) (1,371,296,197) (771,553,068) (1,236,646,378) (2,008,199,446) 

Income tax (expense) 18,370,894 19,390,451 37,761,345 - (11,148,200) (11,148,200) 

Net profit (loss) for the year (87,235,660) (92,077,104) (179,312,764) 21,408,057 23,164,664 44,572,721 

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. 

 

31. 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 2017 and 2016 the Company contributed to the fund amounting to Baht 3.71 million and Baht 3.13 

million respectively. 
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32. 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:- 

32.1 Accounting policies 

 The related accounting policies are disclosed in Note 4.20 to the financial statements. 

32.2 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. 

32.3 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. 

32.4 Interest rate risk 

The Company and its subsidiaries exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits with financial 

institutions, bank overdrafts and short - terms and long - term loan changed with interest and liability under lease 

agreement.   However, since interest rates of the majority of these financial assets and liabilities very according to 

market rates or are fixed and closed to market rates, the Company and its subsidiaries management deemed their 

interest risk at low level.  The Company and its subsidiaries thus do not use derivative financial instruments to hedge 

such risk. 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiaries had Interest rate risk as follows: 

 Unit : Thousand Baht 

 Consolidated 

 Fixed interest rates Floating 

Interest 

rate 

Non- 

Interest 

bearing 

Total 

 

 

Interest 

Rate 

(% p.a.) 

 Within 

1 year 

1 - 5 

years 

Over 

5 years 

As at December 31, 2017        

Financial assets        

Cash and cash equivalents 421 - - 20,706 (1,958) 19,169 0.125 - 1.00 

Trade accounts and other current receivables - - - - 376,717 376,717 - 

Cash at bank held on collateral 133,298 - - 934 - 134,232 0.65 - 1.375 

Financial liabilities        

Bank overdraft and short - term loans        

   from financial institutions - - - 447,897 - 447,897 2.80 - 7.125 

Trade accounts and other current payables  - - - - 523,572 523,572 - 

Discounted bill of exchange  50,000 - - - - 50,000 10.00, 12.00 

Long-term loan from financial institution 26,426 349,414 - 231,233 - 607,073 BIBOR+2.91(4.45), 

MLR-2(4.25), 5.50 

Debenture 34,300 - - - - 34,300 6.00 

Liabilities under hire-purchase contracts 555 835 - - - 1,390 4.85 
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32. FINANCIAL INSTRUMENT  (Con’t) 

32.4 Interest rate risk (Con’t)  

 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 current receivables - - - - 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 current payables - - - - 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 

 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, 2017        

Financial assets        

Cash and cash equivalents 421 - - 6,325 (1,977) 4,769 0.125 - 1.00 

Trade accounts and other current receivables - - - - 478,886 478,886 - 

Short - term loan to subsidiaries 5,800 - - - - 5,800 7.00 

Cash at bank held on collateral 133,298 - - 934 - 134,232 0.65 - 1.375 

Financial liabilities        

Bank overdraft and short - term loans        

   from financial institutions - - - 444,030 - 444,030 2.80 - 7.125 

Trade accounts and other current payables - - - - 524,015 524,015 - 

Discounted bill of exchange  50,000 - - - - 50,000 10.00, 12.00 

Debenture 34,300 - - - - 34,300 6.00 

Short - term loan from subsidiaries 32,000 - - - - 32,000 7.00 

Long-term loan from financial institution - - - 231,233 - 231,233 BIBOR + 2.91 (4.45), 

MLR - 2 (4.00) 

Liabilities under hire-purchase contracts 556 835 - - - 1,391 4.85 
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32. FINANCIAL INSTRUMENT  (Con’t) 

32.4 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 current receivables - - - - 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 current payables - - - - 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 

 

32.5 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, 2017 and 2016 follows:  

 
Consolidated Separate 

 

2017 2016 2017 2016 

Assets     

   US dollar 3,804,106 10,922 3,804,106 10,922 

   Euro 80,072 80,072 80,072 80,072 

Liabilities     

   US dollar 1,995,934 5,219,023 1,995,934 5,219,023 

   Euro 1,803,721 782,935 1,803,721 782,935 

   SGD 21,005 - 21,005 - 
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33. CREDIT FACILITIES 

The Company had credit facilities with commercial banks as follows.- 

 

Unit : Baht 

 
Consolidated Separate 

 
2017 2016 2017 2016 

Bank overdraft 64,500,000 64,500,000 60,000,000 60,000,000 

Letter of credit trust receipt, promissory  683,500,000 1,799,452,000 670,000,000 1,785,952,000 

Note and issuance of letter of guaranteed 816,645,500 - 816,645,500 - 

Long - term loan 891,500,000 1,391,500,000 500,000,000 1,000,000,000 

Total 2,456,145,500 3,255,452,000 2,046,645,500 2,845,952,000 

Forward contracts 

 Consolidated Separate 

 
2017 2016 2017 2016 

Currency     

US dollar 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

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.   

The abovementioned credit facilities were secured by the collateral as described in Note 18 and 23 to the financial 

statements. 

 

34. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

As at December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries have commitments and contingent liabilities 

as follows: 

Contingent liabilities : 

34.1 The Company has letter of guarantee issued by several banks to government and private organizations of 

amounting to Baht 183.55 million (2016 : Baht 228.68 million) in the consolidated and of amounting to Baht 178.93 

million (2016 : 228.68 million) in the separate financial statements. 

34.2 The Company was in possession of unutilized letters of credit as follows: 

   Unit : Million 

   Consolidated and Separate 

    2017 2016 

Currency    

US Dollar   0.05 1.21 

Euro   0.78 0.26 
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34. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES (Cont’) 

Contingent liabilities : 

34.3 The Company has forward contract as follows : 

   Unit : Million 

   Consolidated and Separate 

    2017 2016 

Currency    

US Dollar   - - 

Euro   - 1.26 

34.4 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. 

34.5 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. 

Commitments of expenditure for addition, renewals and betterment : 

34.6 The Company had future commitment in respect of construction agreement amounting to Baht 10.55 million 

(2016 : Baht 3.1 million) in the consolidated and (2016 : 3.1 million) in the separate financial statements. 

 Commitments from operation : 

34.7 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 

   2017 2016 

Less than 1 year   885,303 2,098,937 

More than 1 year but less than 5 years   - 885,303 

Total   885,303 2,984,240 
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35. 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, 2017 debt-to-equity ratio in the consolidated financial statements was 1.18 : 1 (2016 : 1.04 : 1) 

in the separate financial statements was 0.82 : 1 (2016 : 1.04 : 1). 

 

36. EVENT AFTER REPORTING PERIOD 

As at January 10, 2018, the Company has fransferred 393,098 shares of Solartron Emergy 2 Co., Ltd. held by the 

Company which consisted of 13,096 shares at the price of Baht 473.31 and 380,002 shares at the price of Baht 

46.10 (not fully paid – up) totaling Baht 23.72 million to settle its loan from a director resulting in decrease in 

percentage of shareholding of the Company from 90% to 51% of the subsidiary’s authorized share capital. 

 

37. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT 

These financial statements have been approved by the Company's Board of Directors on February 28, 2018. 
 
 



1000/65,66,67 P.B. Tower 16th FL. Sukhumvit 71, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110 
Tel : 02-3920224

88/8,88/9 Moo 10 Thanarat Rd., Nong Nam Daeng, Pakchong Nakhon Ratchasima  30130 
Tel : 044-938972-4

Solartron Public Company Limited (Headquarter)

Solartron Public Company Limited (Factory)

E-Commerce : www.solarpvonline.com
Website : www.solartron.co.th


	สารบัญ
	8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44
	INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Con’t) -2-
	INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Con’t) -3-
	INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Con’t) -4-
	INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Con’t) -5-
	INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Con’t) -6-

