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เรียนท่านผูถื้อหุ้น      
            
           ปี 2563 นับเป็นปีที่เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยทรุดตวัอย่างมนีัยส าคญั เพราะผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ส่งผลให้การค้าทัง้ในและระหว่างประเทศชะลอตวัลง การใช้พลงังาน
ลดลงอย่างมาก ตามมาตรการปิดประเทศทัว่โลก ท าให้การเก็บเงนิจากลูกค้าทัง้ภาครฐัและเอกชนถูกเลื่อน
ออกไปส่งผลใหก้ าลงัการผลติและการเปิดโครงการใหม่ของบรษิทัชะลอตวัลง บรษิทัจงึจ าเป็นต้องส ารองการ
ดอ้ยค่าทรพัยส์นิและลกูหนี้สงูถงึ 374 ลา้นบาท ท าใหผ้ลประกอบการปี 2563 ขาดทุนสุทธ ิ571 ลา้นบาท 

ปี 2563 บรษิทัฯ จงึเน้นการควบคุมค่าใชจ้่ายและระบายสนิคา้คงเหลอื ปรบัปรุงและพฒันาสนิคา้โดย
ด าเนินธุรกจิอยา่งรดักุม และรอบคอบตามภาวะเศรษฐกจิและปัจจยัรายลอ้ม 
         สุดท้ายนี้  ในนามของคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานบรษิัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
ขอบคุณผู้ถอืหุ้นและผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุกท่านที่ให้ความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ และสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของ
บรษิัทฯ อย่างดยีิง่มาโดยตลอด บรษิัทฯ จะมุ่งมัน่และทุ่มเทที่จะปฏบิตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
เสรมิสรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรม ควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณค่า
ทัง้ทางธุรกจิ และคุณค่าแก่สงัคมใหเ้ตบิโตกา้วหน้ารว่มกนัอยา่งยัง่ยนืและสมดุลต่อไป 
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เรยีนท่านผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
ประสบการณ์ดา้นกฎหมาย บญัช ีการเงนิ และการบรหิารองคก์ร จ านวน 3 ท่าน ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั และตามระเบียบ บรษิทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายเน้นการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี และการ
มรีะบบควบคมุภายในทีด่ ี 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิ้น 4 ครัง้ โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญช ี            
ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งัน้ี 
 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี  2563 ของ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
รวมถึงรายการระหว่างกนั รายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายบรหิาร โดยได้เชิญผู้สอบบญัชีร่วมประชุมการ
พิจารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีในเรื่องความถูกต้อง
ครบถว้นของงบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชทีีส่ าคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ ความเพยีงพอเหมาะสมของวธิกีารบนัทกึบญัชี
และขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถ้วนเพยีงพอ และความมอีสิระของผูส้อบบญัชเีพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการจดัท า
งบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป มีความเชื่อถือได้และทนัเวลา 
รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพยีงพอเพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรอืผูใ้ชง้บการเงนิ 
 
2. การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ด าเนินกิจ
กรรมการบรหิารความเสี่ยงถึงระดบัปฏิบตัิการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจยัความเสี่ยงมคีวามครบถ้วน  เพียงพอ พรอ้มทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้  
 
3. การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส  รวมทัง้
ผลการประเมนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. โดยพจิารณาในเรื่องการด าเนินงาน การ
ใช้ทรพัยากร การดูแลทรพัย์สนิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ซึ่งผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดใ้ห้ความเหน็สอดคล้องกนัว่าไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นอกจากน้ีในปี 2563 บรษิัทฯ มีการประเมินการควบคุมภายใน โดยได้รบัความร่วมมือในการประเมินจากกรรมการและผู้บริหาร 
เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่มากขึน้ ผลการประเมนิการความคมุภายในพบวา่ การความคมุภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ค าแนะน าการประชุมเชิงปฏิบตัิการให้แก่ฝ่ายงานต่างๆ  โดยน าประเดน็ส าคญัที่ตรวจพบมา
เป็นกรณีศึกษาเพื่อเสรมิสร้างให้ผู้รบัผดิชอบทุกระดบัเกิดความเข้าใจร่วมกนัในเรื่องความเสี่ยงผลกระทบและการควบคุมภายในที่
ส าคญัของแต่ละขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 
4. การสอบทานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานตามระบบงานที่ก าหนดไว้ การด าเนินธุรกจิของบรษิทัมคีุณธรรม มกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจของบรษิทัโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิทัมีการด าเนินการตามเ งื่อนไขทางธุรกิจ
อยา่งสมเหตุสมผล  
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ และประเมนิตนเอง
ตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพื่อความเชื่อมัน่ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
 
5. การพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษทั ปิติเสวี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปี 2563 และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 พจิารณาแต่งตัง้และ
อนุมตัผิูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัช ี
 
6. การปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการด าเนินธรุกจิของบรษิทัใหป้ฎิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็วา่บรษิทัมกีารด าเนินธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้
จากการประเมนิการปฏบิตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัติามหน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องการท าหน้าที่โดยรวม การ
สอบทานรายงานทางการเงนิ การสอบทานการบรหิารความเสี่ยง การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และการปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มี
ความเป็นอสิระอยา่งเพยีงพอเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกต้องเชื่อถอืไดส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป บรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มกีารปฏิบตัิงานที่สอดคล้อง
ตามระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดทางธรุกจิอยา่งเครง่ครดั 
 

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

 
* ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจ านวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ของปีก่อนทีน่ ามาเปรยีบ 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

1.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญัของบริษทั (งบการเงินรวม) 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทั 2561 2562 2563 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 23.22 30.59 21.51 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 596.71 296.71 206.24 

สนิทรพัยร์วม 2,971.03 2,472.85 1,921.81 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 1,188.15 659.68 692.20 

หนี้สนิรวม 1,531.79 1,432.17 1,419.64 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,439.25 1,040.68 502.17 

ผลการด าเนินงาน    

รายไดร้วม 702.73 434.87 292.17 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 693.17 420.55 279.29 

ก าไรขัน้ตน้ -248.41 -193.79 -115.05 

ก าไรสทุธ ิ -380.20 -398.51 -542.81 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.52 0.45 0.30 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) -35.84 -46.08 -41.19 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) -54.10 -91.64 -185.79 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) -22.95 -31.64 -70.36 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -11.33 -14.63 -24.70 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.21 0.16 0.13 

อตัราสว่นหนี้สนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.01 1.38 2.83 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ -4.19 -6.54 -8.21 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) -0.70 -0.74 -0.99 

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

 
* ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี และไดป้รบัปรุงจ านวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ของปีก่อนทีน่ ามาเปรยีบ 

 
  

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทั 2561 2562 2563 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 0.69 10.80 0.49 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 754.61 308.24 211.73 

สนิทรพัยร์วม 2,689.44 2,018.03 1,491.33 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 1,205.41 722.16 762.42 

หนี้สนิรวม 1,227.07 956.79 996.82 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,462.37 1,061.23 494.51 

ผลการด าเนินงาน    

รายไดร้วม 723.03 384.93 210.47 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 694.73 359.24 192.82 

ก าไรขัน้ตน้ -264.08 -240.47 -161.11 

ก าไรสทุธ ิ -350.51 -401.08 -571.03 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.43 0.28 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) -38.01 -66.94 -83.55 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) -48.48 -104.20 -171.31 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) -20.56 -30.96 -73.41 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -11.39 -16.93 -32.54 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.23 0.16 0.12 

อตัราสว่นหนี้สนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.78 0.90 2.02 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ -5.27 -8.41 14.87 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) -0.33 -0.64 -1.05 

เฉลีย่ 544,124,723 หุน้ 544,124,723 หุน้ 544,124,723 หุน้ 

1.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญัของบริษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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วิสยัทศัน์ 

ผูน้ าทางเทคโนโลยผีลติเซลลแ์สงอาทติย ์และระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ อย่างยัง่ยนื  
 

พนัธกิจ 
ด้วยความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารด้านไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่ง

พลังงานทางเลือกที่ส าคัญของประเทศไทย บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) จึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางการ
ด าเนินงานในทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ดงันี้ 

 

 ต่อผูถ้อืหุน้ ด าเนินธุรกจิทีส่รา้งผลตอบแทนอย่างยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

 ต่อลกูคา้  สรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ โดยการน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีุณภาพระดบัสากล 
ดว้ยราคาทียุ่ตธิรรม 

 ต่อคู่คา้ ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสมัพันธ์และความ
ร่วมมอืทีด่ ีเพื่อพฒันาประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างยัง่ยนื 

 ต่อพนกังาน สนบัสนุนและพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและการท างานใหเ้ป็น
มอือาชพี 

 ต่อสงัคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดขีองสงัคม สร้างงานให้คนท้องถิ่น ปลูกจติส านึกอนุกรษั์พลงังานและมสี่วน
ร่วมในกีพ่ฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีละสงัคมชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ  
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  

 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิแยกเป็น 4 ประเภท คอื 

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) 

 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 

มีนาคม  2563 ชนะการประกวดราคาโครงการของ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(1) ระบบกระจายน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร จ านวน 30 แห่ง มลูค่า 32,273,129.64 บาท  

(2) ระบบกระจายน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร จ านวน 32 แห่ง มลูค่า 37,468,791.23 บาท  

พฤษภาคม 2563 เซน็ตส์ญัญาจา้งกบังาน Minigrid เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า มลูค่ารวม 5,946,500 บาท 

มิถนุยน 2563 ไดร้บัรองมาตรฐาน ISO 14000: 2015  ISO 450001:2018 

สิงหาคม 2563 เซน็สญัญางานจา้ง โครงการตดิตัง้ Solar Rooftop มลูค่า 588,500 บาท 

ไดร้บัการรบัรองการตรวจโรงงานจากส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม 

ตลุาคม 2563 เชนตส์ญัญางานจา้ง ส าหรบัโทรศพัทส์าธารณะ  1 ระบบ มลูค่างาน 824,178.20 บาท 

ไดร้บัรองมาตรฐาน ISO 9000: 2015  

ไดร้บัรองมาตรฐาน มอก.61215 และ มอก.2580 

พฤศจิกายน 2563 เซน็สญัญางานจา้งกบั กรมทรพัยากรน ้า ระบบกระจายน ้า มลูค่างาน  12,183,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ  

บรษิทัฯ มกีารด าเนินธุรกจิ แยกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 

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

โรงงานผลติแผ่นเซลล์ และแผงเซลล์แสงอาทติย ์ของ บมจ.โซลาร์ตรอน มกี าลงัการผลติสูงสุดไดถ้ึง 55 ล้านแผ่นหรอื 1.5 
ลา้นแผง/ปี คดิเป็นก าลงัการผลติประมาณ 185 MW/ปี โดยตัง้อยู่ที ่เลขที่ 88/8, 88/9 หมู่10 ต าบลหนองน ้าแดง อ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจพลงังานทดแทน อีกทัง้ยังได้รบับัตรส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ใหย้กเวน้อตัราภาษีเป็นพเิศษ สง่ผลใหโ้ครงการต่างๆ ทีบ่รษิทัไดร้บัผดิชอบ สามารถ
ด าเนินการ โดยมตี้นทุนการตดิตัง้ต่อหน่วยไฟฟ้าทีต่ ่า เป็นผลใหผู้้ลงทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงสุด โรงงานผลติเซลลแ์ละแผง
เซลล์แสงอาทติยข์องบรษิทั เป็นผูผ้ลติทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณลกัษณะการผลติตามคุณสมบตัแิหล่งก าเนิดสนิคา้ของประเทศ
ไทยกับสภาหอการค้าไทยและกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  อีกทัง้สินค้าของบริษัทฯ ได้รบัการรับรอง
มาตรฐานสากลทัง้ในทวปียุโรป อเมรกิา สหราชอาณาจกัร ญีปุ่่ น และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย จงึสามารถสง่ออกไปขายได้
ทัว่โลก   โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 450001:2018 ,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.61215 และ มอก.
2580, มอก.1843-2553 และ มอก.2580-2555 ซึง่แสดงถงึคุณภาพในระดบัสากล เป็นทีย่อมรบัทัว่โลก และนอกจากนี้ บรษิทั
ฯ ยงัไดพ้ฒันากระบวนการผลติแผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ดแูลห่วงใยสงัคม (Caring) ท าให้
ได้รบัรางวลั “โครงการส่งเสรมิและพฒันาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสเีขยีว หรอืรางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green 
Industry : GI)  ระดบั 3   ระบบสเีขยีว (Green system)”  
 
 

2. ธรุกิจออกแบบ ก่อสรา้ง ติดตัง่ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์( Engineering, Procurement and 
Construction /EPC) ตวัอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ของบริษทั โซลารต์รอน จ ากดั 
(มหาชน) 

 
3. ธรุกิจการบริหารจดัการด้านพลงังาน ( Energy Service Company / ESCO)  
ได้รบัความรว่มมือจากกระทรวงพลงังาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย องคก์ารกา๊ซเรอืนกระจก 

  บรกิารดา้นการตรวจสอบพลงังานไฟฟ้าและการน าระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ปใชเ้พื่อการประหยดัพลงังาน 

  ลงทุนเพื่อผลติไฟฟ้าขายใหก้บัเจา้ของอาคาร โดยมสีว่นแบ่งรายไดใ้หก้บัเจา้ของหลงัคา 
 
 

4. ธรุกิจการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm and Solar Rooftop) 

 แสวงหาโครงการลงทุนใน Solar Farm และ Solar Rooftop กบัหน่วยงานภาครฐั และบรษิทัเอกชน เพื่อลงทุนและ

แบ่งผลประโยชน์จากการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์(Private Power Purchase Agreement) 

 ผลติไฟฟ้าเพื่อขายใหก้บัการไฟฟ้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  
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 บริษทั  โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) เล็งเห็นความส าคญัของปัจจยัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ จึงมีมาตรการป้องกนัความเส่ียงทั้งในระดบั

ปฏิบติัการ และระดบับริหาร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ เขา้ไปสอบทาน อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัเส่ียงในรอบปี 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากนโยบายพลงังานหมุนเวยีนของภาครัฐ 

 นโยบายสนับสนุนการใช้พลงังานหมุนเวียนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์น

อนาคต เพราะจะช่วยกระตุน้ให้ภาคเอกชนหันมาให้ความส าคญักบัการลงทุนและก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือการประหยดั

พลงังานอยา่งกวา้งขวาง 

 ในปัจจุบนัภาครัฐก าลงัส่งเสริมนโยบายสนับสนุนพลงังานหมุนเวียนอย่างจริงจงั อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวยงัติดขดัเร่ืองแนวทาง

ปฏิบติั เช่น ความไม่ชดัเจนของการก าหนดราคารับซ้ือหน่วยไฟฟ้าท่ีเหลือจากการบริโภค โครงการ Solar PV Rooftop เสรี ท่ีตั้งของระบบสายส่งซ่ึง

ผ่านพ้ืนท่ีสีเขียว จนไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าไดเ้พราะขดักบัระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความล่าช้าของขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบในการชะลอโครงการส่งเสริมพลงังานของภาครัฐ 

 อยา่งไรก็ตามค่าใช้จ่ายจากการใชพ้ลงังานในช่วงกลางวนัสูงข้ึนมาก จึงท าให้กระทรวงพลงังานประกาศให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคาร (Solar PV Rooftop) เพ่ือการประหยดัพลงังาน ท าให้ลดความเส่ียงจากปัญหาเร่ืองระบบสายส่ง พร้อมยกเวน้การขอ

ใบอนุญาตใบประกอบโรงงาน (รง.4) อีกด้วย ท าให้ภาคเอกชน หันมาต่ืนตวัในการติดตั้ง Solar PV Rooftop เพ่ือการประหยดัพลังงานกันอย่าง

แพร่หลาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยงัสนับสนุนให้น าก่ึงหน่ึงของเงินลงทุนในการติดตั้ง Solar PV Rooftop เพ่ือการประหยดั

พลงังาน มาลดหกัจากภาษีจริงท่ีจะตอ้งเสียไดสู้งสุดถึงรายละ 200 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี อีกดว้ย 

2. ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

  การประกาศสงครามทางการคา้ระหวา่งจีน และสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อราคาของแผน่เซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยเฉพาะใน

ประเทศไทยซ่ึงมีโรงงานผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตยข์องจีนเขา้มาลงทุนผลิตเพ่ือส่งออกเป็นจ านวนมาก ไดรั้บผลกระทบจากการข้ึนอตัรา

ภาษีน าเขา้แผ่นเซลล ์และแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ากประเทศจีนในอตัรา 25%-50% ส่งผลให้ตน้ทุนของแผน่เซลล ์และแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์จะส่งออก

ไปสหรัฐอเมริการสูงข้ึน 

 อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตยข์องบริษทั ซ่ึงเป็นของคนไทย และบริษทัไม่ได้มุ่งเน้นการส่งออกไปยงั

สหรัฐอเมริกาจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากสงครามทางการคา้คร้ังน้ี นอกจากน้ีบริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์นลกัษณะระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ซ่ึงมีอุปกรณ์ประกอบอีกหลายชนิดเพ่ิมมูลค่าให้กับระบบฯ จึงท าให้สามารถบริหารราคา/ต้นทุน จากการผนัผวนของแผ่นเซลล์และแผงเซลล์

แสงอาทิตยไ์ด ้

3. ความเส่ียงจากการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ 

ในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคารอยา่งเต็มท่ี ท  าให้เปิดโอกาสทางการตลาดแก่นัก

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงบริษทัท่ีเขา้มาใหม่อาจชิงส่วนแบ่งทางการตลาด และอาจกระทบต่ออตัราการ

เติบโตของรายไดข้องบริษทัในอนาคต 

4. ปัจจยัความเสีย่ง  
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อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจลงทุนในโครงการโซลาร์รูฟเสรี (Private PPA) ระยะเวลายาวจะตอ้งเป็นบริษทัสญัชาติไทย 

และยงัตอ้งพึ่งพิงคุณภาพของเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใหไ้ดไ้ฟฟ้าในปริมาณท่ีมากท่ีสุด ผูท่ี้จะเขา้มาในอุตสาหกรรมน้ี

ตอ้งมีการเตรียมตวัเป็นระยะเวลานานเพ่ือสร้างมาตรฐานใหส้อดคลอ้ง กบัหน่วยงานของรัฐ เช่นมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย การ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ามขอ้ก าหนดส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ฯลฯ ในขณะท่ีบริษทัฯ มี

ความพร้อมทั้งดา้นเทคโนโลยแีละประสบการณ์ทั้งการผลิตและก่อสร้างมากกวา่ 31 ปี บริษทัฯ เป็นผูน้ าในระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศไทย จึงมีความไดเ้ปรียบในดา้นการผลิตและการตลาด  

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีการน าเข้าวตัถุดิบหลักคือแผ่นเวเฟอร์และวตัถุดิบบางชนิดท่ีใช้ในการผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์จาก

ต่างประเทศ การเสนอราคาและการช าระเงินจะใชเ้งินเหรียญสหรัฐและเงินยโูรเป็นหลกั ในขณะท่ีรายไดจ้ากโครงการในประเทศ

จะไดรั้บในรูปของเงินบาท ท าให้บริษทัได้รับความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีค่าเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐหรือยโูรแขง็ข้ึนเม่ือเทียบกบัค่าเงินบาท 

ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ บริษทัมีการจองสินคา้และก าหนดราคาสินคา้ล่วงหนา้ส าหรับโครงการท่ีประมูลได ้จากนั้นจึงท า

การเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพ่ือสั่งซ้ือสินคา้จริงเป็นรายเดือน และท าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward Contract) เต็มจ านวนส าหรับแต่ละ L/C ในช่วงท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนหรือมีแนวโนม้ค่าเงินบาทจะอ่อนค่า

ลง นอกจากน้ีบริษทัพยายามเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดจากการส่งออก เพ่ือให้ไดรั้บรายไดเ้ป็นสกลุดอลลาร์สหรัฐมากข้ึน เพ่ือลด

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

 

ความเส่ียงด้านการบริหารต้นทุน 
 เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ท าให้หลายบริษทั 
และภาครัฐ ชะลอการลงทุนโครงการใหม่ออกไปเกือบทั้งหมด  ตน้ทุนทางดา้นการขนส่ง และการประกนัภยัสูงข้ึน  ท าให้ราคา
อุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าและการก่อสร้างแพงข้ึน  ระยะเวลาในการส่งมอบงานอุปกรณ์ไฟฟ้าขยายออกไปหรืออาจระงบัการ
ใหบ้ริการชัว่คราว 
 อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรการในการควบคุมและลดความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของราคาวสัดุ
อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและตน้ทุนแรงงาน โดยการเจรจากบัทางผูผ้ลิตในประเทศ และพิจารณาผูผ้ลิตรายใหม่เพ่ือเปรียบเทียบราคาการ
จดัซ้ือวสัดุในการก่อสร้าง.ตามรายการจากผูผ้ลิตโดยตรง  รวมถึงมีแผนการหาวสัดุทดแทนในกรณีราคาวสัดุปรับตวัสูงข้ึน หรือ
ขาดแคลนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตน้ทุน รวมถึงการจา้งผูรั้บเหมารายยอ่ยโดยตรงไม่ผ่านผูรั้บเหมารายใหญ่ 
ซ่ึงสามารถช่วยลดตน้ทุนแรงงานในการก่อสร้างได ้
 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัในการพฒันานวตักรรมการก่อสร้างและออกแบบระบบ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ
ท างานของระบบใหไ้ดคุ้ณภาพดีข้ึน 
 

5. ข้อมลูทัว่ไปและข้อส าคญัอืน่ๆ  
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ช่ือบริษทั             บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ ผลติแผน่เซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ ส ารวจ ออกแบบ 

ก่อสรา้ง และตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

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

บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  : 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ถนน
รชัดาภเิษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท ์02-229-2800, 02-654-5599 
ผูส้อบบญัชี  : 
นางสาว วนัเพญ็ อุ่นเรอืน 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7750 
 
บรษิทั ส านกังานปีตเิสว ีจ ากดั 
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-9413584-6 โทรสาร 02-9413658 
 
ท่ีปรึกษากฏหมาย  : 
นายสมเกยีรต ิ เรอืงสุรเกยีรต ิ
บรษิทั ส านกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิตแอนดแ์อสโซซิ
เอทสจ์ ากดั 
75/20 อาคารโอเชีย่น ทาวเวอร ์2 ชัน้ 17 ถนนสุขมุวทิ 21 
แขวง คลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-661-6896-9 
โทรสาร  02-661-6895 

ทุนจดทะเบียน  544,124,723    บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั  544,124,723    หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ                     1 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัท่ีช าระแล้ว 544,124,723  หุน้ 

ทุนช าระแล้ว   544,124,723  บาท 

วนัท่ีก่อตัง้บริษทั 12 พฤศจกิายน 2529 
วนัท่ีจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน 24 กนัยายน 2547  

บริษทัในเครือ 

บริษทัย่อย 
บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 1 จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 2 จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 3 จ ากดั 

บริษทั 

โซลารเ์อน็เนอรยี์ 5 จ ากดั 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0105558000472 0105558000456 0105558000481 0105558000537 

ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 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 1,050,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 

จ านวนหุน้ทีบ่รษิทัฯ ถอื 9,996 หุน้ 509,998 หุ้น 999,996 หุ้น 535,498 หุ้น 

รอ้ยละการถอืหุน้ 99.96% 51.00% 100.00% 51.00% 

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

ประเภทธุรกจิ 

 

ลงทุนในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
 ต่างประเทศ 

ลงทุนในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์  

ลงทุนในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
 บนหลงัคาอาคาร 

ลงทุนในระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
  

ทีต่ัง้บรษิทั 1000/65,66,67 อาคารพ.ีบ.ีทาวเวอร์ ชัน้ 16 ซอยสุขมุวทิ71 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

http://www.solartron.co.th/
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บรษิทัโซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 544,124,723 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 544,124,723   หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท หุน้สามญัช าระแลว้ 544,124,723 หุน้ มลูค่า 544,124,723 บาท  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนหุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 

Rank Name Number of Share % 

1 นายศกึษติ   เพชรอ าไพ 65,215,800 11.99% 
2 นายศรศีกัร  เดชกจิวกิรม 58,300,000 10.71% 
3 นายวศนิ  เดชกจิวกิรม 46,500,000 8.55% 
4 นายชชูาต ิ เพช็รอ าไพ 30,015,900 5.52% 
5 น.ส.น ้าฝน  วฒันชยั 25,925,000 4.76% 
6 นายอคัรเดช  โรจน์เมธา 21,528,882 3.96% 
7 นายภูผา  เตชะณรงค ์ 9,998,566 1.84% 
8 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 9,027,097 1.66% 
9 นายแสงชยั อภชิาตธินพฒัน์ 5,870,000 1.08% 
10 น.ส.วรางคณา เตไชยา 5,200,000 0.96% 

 
รวม การถอืครองหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 277,581,245 51.01% 

 
จ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้รายอื่น 266,543,478 48.99% 

 
รวม หุน้ทัง้หมดของบรษิทั 544,124,723 100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
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7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
 

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกั

ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจ าปี หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่น

ใดและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญัทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลให้น า

ปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพจิารณา เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิสภาพคล่อง แผนการขยายงานเป็นต้น ซึ่ง

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/หรอืความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

 
 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปี 
 

ปี 2561 2562 2563 
อตัราก าไรสทุธต่ิอหุน้ -0.70 -0.74 -0.99 
อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ - - - 
อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสทุธ(ิ%) - - - 
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โครงสรา้งองคก์ร   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
       

          
       

                 
      

                            

           

            
          
      

                 
              

                 
           

               
             

         
      

       

         
       

      

          
         
          

           
             

          
        
          

บริ ัท โซลาร์ตรอน จ ากดั  มหา น 
          

       

             
          

8. โครงสร้างการจดัการ  
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งกรรมการม ี2 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

คณะกรรมการบริษทั  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่านประกอบดว้ย 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

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

4 นายดุสติ เครอืงาม กรรมการบรษิทั 

5 นางรวฐิา พงศนุ์ชติ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6 นายกติต ิปิณฑวริจุน์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

7 นายธานี เตม็บุญศกัดิ ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 

นายอคัรเดช โรจน์เมธา และนางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง กรรมการสองคนน้ีลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับรษิัทตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้าน

กฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

2. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

3. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการอสิระ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตามพระราชบญัญัติบรษิัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไป 

4. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึ

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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5. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูโดยพจิารณาจากบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ

รบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  และมอบหมายอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ท าหน้าทีแ่ทนบรษิัท 

เกีย่วกบัการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทั 

6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของกจิการ 

7. พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได้ 

8. พจิารณาแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

แทนคณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควรไดแ้ละสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆได้ 

9. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั และนโยบายหลกัในการลงทุนในบรษิทัย่อย  

10. พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้ 

11. พจิารณาอนุมตัเิรื่องทีม่สีาระส าคญั เช่น นโยบายเกีย่วกบัการดแูลกจิการ การเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั 

รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของบรษิัทประกาศขอ้บงัคบัและ/หรอื ระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พจิารณาอนุมตัเิรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

13. พจิารณาอนุมตั ิใหค้วามเหน็ชอบ เรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร ์การท าธุรกจิ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษิทั 

(2) ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบรษิทั เทยีบกบัแผนและงบประมาณ และพจิารณาแนวโน้มของ

ปีต่อไป 

(3) การลงทุนในโครงการทีไ่ม่มใีนงบประมาณประจ าปีหรอื ตามอ านาจการอนุมตั ิ

(4) การใชเ้งนิลงทุนเกนิงบลงทุนโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัไิวร้วมรอ้ยละ 20 และเกนิงบลงทุนอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่งบลงทุน

โครงการรวมเกนิรอ้ยละ 20 

(5) การซือ้และจ าหน่ายสนิทรพัย์ การซือ้กจิการและเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีม่มีลูค่าเกนิจ านวนทีม่อบอ านาจใหฝ่้ายบรหิารตามอ านาจการอนุมตัิ 

(6) การท าธุรกรรมหรอืการกระท าใดๆ อนัมผีลกระทบทีส่ าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ภาระหนี้สนิ ยุทธศาสตรก์าร

ท าธุรกจิ และชื่อเสยีงของบรษิทั 

(7) การท าสญัญาใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วกบัการท าธุรกจิปกต ิและสญัญาที่เกีย่วกบัการท าธุรกจิปกตทิีม่คีวามส าคญั 

(8) ธุรกรรมใดๆ ทีม่ผีลโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัโดยมอีตัราหนี้สนิต่อทุนเกนิ  2:1 

(9) การเปลีย่นนโยบายและวธิกีารปฏบิตัทิีม่นีัยส าคญัเกี่ยวกบัการบญัช ีการบรหิารความเสีย่ง และการควบคุม

ภายใน 

(10) การก าหนดและการเปลีย่นแปลงอ านาจอนุมตัทิีม่อบใหผู้บ้รหิารระดบัสงู 

(11) การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบรษิทั 

(12) การมอบอ านาจหน้าที่ให้ฝ่ายบรหิาร หรอืกรรมการคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบ

อ านาจหน้าทีด่งักล่าว ตอ้งไม่ขดักบักฎเกณฑข์อ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์

(13) การแต่งตัง้ และก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 
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(14) การจดัใหม้แีละก ากบัดแูลใหม้บีรกิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ 

(15) การด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตปิระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 

1. ท าหน้าทีป่ระธานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบทีก่ าหนดไว้ 

3. เสรมิสรา้งมาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการ 

4. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

5. ดแูลใหก้ารตดิต่อสือ่สารระหว่างกรรมการและผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นายอคัรเดช โรจน์เมธา กรรมการบรหิาร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญัของบรษิทัก าหนดภารกจิวตัถุประสงคแ์นวทางนโยบายของบรษิทัรวมถงึการ

ก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวมและรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. มอี านาจจา้งแต่งตัง้โยกยา้ยบุคคลตามจ านวนทีจ่ าเป็นและเหน็สมควรใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทั

เพื่อปฏบิตัหิน้าทีทุ่กต าแหน่งรวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสม

และมอี านาจในการปลดออกใหอ้อกไล่ออกพนกังานตามความเหมาะสม 

3. มอี านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้เช่นวงเงนิเครดติระยะเวลาการช าระเงนิการท าสญัญาซือ้ขายการ

เปลีย่นแปลงเงื่อนไขการคา้เป็นตน้ 

4. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อบรษิทั 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

6. ด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 

 

ทัง้นี้อ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัดงันัน้การอนุมตัริายการของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิารดงักล่าวจะไม่

รวมถงึการอนุมตัริายการทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 
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สรปุวงเงินอนุมติัของรายการท่ีส าคญั 

 รายการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

1. การอนุมตัวิงเงนิงบประมาณ

ประจ าปี 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

2.การเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิวงเงนิ

งบประมาณ/งบลงทุนโครงการ

ขนาดใหญ่ 

เปลีย่นแปลงมากกว่า 

รอ้ยละ 25 

เปลีย่นแปลงระหว่าง 

รอ้ยละ 15-25 

เปลื่ยนแปลงน้อยกว่า รอ้ย

ละ 15 

3. การอนุมตักิารใหก้ารสนบัสนุน

ทางการเงนิทีไ่ม่ไดข้องบประมาณ

ในวงเงนิรวม/ครัง้ 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

หมายเหตุ: 

1. อ านาจในการอนุมตัดิงักล่าวอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  
 

 
 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยเพยีงพอ 

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

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงาน และ

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางรวฐิา พงศนุ์ชติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
2. นายกติต ิปิณฑวริจุน์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธานี เตม็บุญศกัดิ ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
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ประสบการณ์ของบุคคลากร รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ยความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท าและการ

เปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิของบรษิัทถงึความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถอืได้ รวมทัง้ความเหน็เกี่ยวกบัความ

เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฎบิตัหืน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

6.8 รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

8. สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มของบรษิทั 

 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผู้

มอี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ใน

ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ

ซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัท

ร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย (ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พี่

น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร) กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบั

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
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5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

6. ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็น

ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  ผูบ้รหิาร  หรอืหุน้ส่วนผู้จดัการของส านักงานสอบบญัช ี 

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ 

7. ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ รวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่ง

ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ

ซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน และมกีารเสนอขออนุมตัจิากผู้
ถอืหุน้ทุกปี โดย 

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

1) ค่าตอบแทนประจ า ซึง่จะจ่ายใหก้บักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนไม่ว่าจะมกีารประชุมหรอืไม่กต็าม 

2) ค่าเบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บักรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการ

ทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ 

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าบ าเหน็จ โบนสั 

 

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงิน 
ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่ 30 กรกฎาคม 2563 ทีป่ระชมุมมีตใิหก้ าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัเป็น ดงันี้ 
 ค่าตอบแทนรายเดือน / เดือน ค่าเบี้ยประชมุ / ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั 12,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน -ไม่ม-ี 20,000 
หมายเหตุ โดย ประธานกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอตัรารอ้ยละ 20 และค่าตอบแทนอื่นๆ วงเงนิรวมไมเ่กนิ 4,000,000 บาท 
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ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทีเ่ป็นตวัเงิน 

 

จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุของคณะกรรมการ ประจ าปี 2563  และ 2562 

รายชื่อกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ 5/6 7/7 - - 1/1 1/1 

นางปัทมา       วงษ์ถว้ยทอง 6/6 7/7 - - 1/1 1/1 

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

นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ 6/6 6/7 4/4 4/4 1/1 1/1 

นายสชุาต ิ ไตรศริเิวทวฒัน์ - 3/7 - 1/4 - 1/1 

ศ.ดร.ดุสติ เครอืงาม 6/6 4/7 - - 1/1 1/1 

นายกติต ิ ปิณฑวริุจน์   6/6 7/7 4/4 3/4 1/1 1/1 

นายธาน ี เตม็บุญศกัดิ ์ 5/6 4/7 3/4 3/4 1/1 - 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด โดยจะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บรษิัทและผลปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน ทัง้นี้ระดบัของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอยู่ในระดบัที่จูงใจและรกัษาผูบ้รหิารที่มี
คุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ 
 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัมนีโยบายดา้นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรบุคคลขององคก์รในทุกระดบัจดัฝึกอบรมพฒันาทัง้ภายใน

และภายนอกบรษิัทซึ่งบรษิัทส่งกรรมการและผู้บรหิารเขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆกบัหลายสถาบนัอาทเิช่นหลกัสูตรของ

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

สถาบนัวชิาชพีต่างๆ 

พร้อมกนันี้กรณีที่บรษิัทมกีรรมการเขา้ใหม่บรษิัทก าหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมกีารอบรมและปฐมนิเทศส าหรบั

กรรมการใหม่เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูพืน้ฐานของบรษิทัทีจ่ าเป็นและมปีระโยชน์ต่อการท าหน้าทีก่รรมการของบรษิทันอกจากนี้

กรณีที่บรษิัทมกีารขยายการด าเนินธุรกจิและโครงการลงทุนต่างๆ บรษิทัจะเชญิกรรมการเขา้มามสี่วนร่วมในการเยีย่มชม

และตรวจสอบความคบืหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหเ้กดิแก่ผูถ้อืหุน้ 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทัทุกท่าน(บาท) 2,420,400.00 2,618,400 2,271,400 

จ านวนกรรมการบรษิทั (ท่าน) 8 9 7 

รปูแบบค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุและ

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
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แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการก าหนดแผนสบืทอดงานกรณีที่ประธานเจา้หน้าที่บรหิารหรอื

ผู้บรหิารระดับสูงไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งเพื่อเป็นการเตรยีมพร้อมให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษัทมีการเตรียม

ทรพัยากรบุคคลใหส้ามารถรบัผดิชอบทดแทนกนัได้โดยมกีารโยกย้ายหน้าที่ความรบัผดิชอบงานตามความเหมาะสมเพื่อ

สรา้งโอกาสให้ผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละสายงานไดม้โีอกาสเรยีนรูง้านทีห่ลากหลายสามารถทดแทนกนัไดต้ลอดเวลาพรอ้ม

กนันี้คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด าเนินการศกึษาหาขอ้มูลและที่

ปรกึษาในการด าเนินโครงการแผนการสบืทอดงานใหด้ยีิง่ๆขึน้ต่อไป 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื่นรวมถึงการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทโดยมวีธิกีารดูแลผู้บรหิารในการน า

ขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพื่อสว่นตนหรอืผูอ้ื่นดงันี้ 

1. ด าเนินการแจง้ให้ผู้บรหิารฝ่ายต่างๆเขา้ใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิัทของตนเองคู่

สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบท

ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

2. ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์กรรมการบรษิัทและผู้บรหิารระดบัสูงจะต้องแจ้ง ต่อคณะกรรมการ

ทราบในวาระเรื่องรายงานการถอืหลกัทรพัย ์

3. ขอ้มูลภายในหรอืเอกสารที่มสีาระส าคญัของบรษิัททัง้ในรูปเอกสารและ Soft File จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นที่รดักุมและ

จ ากดัให้รบัรู้ได้เฉพาะผู้บรหิารระดบัสูงตามความจ าเป็นเท่านัน้โดยเฉพาะขอ้มูลภายในที่เป็นความลบัในกรณีที่

จ าเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงานบรษิัทจะให้พนักงานทราบถึงขอ้จ ากดัในการน าข้อมูลไปใชอ้ย่างถูกต้องในกรณีที่

พนกังานน าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะถอืว่าเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

4. การตดิตามผลการปฏบิตัิงานจะด าเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มกีารซื้อขายหลกัทรพัยท์ีผ่ดิปกตริวมถงึการตรวจสอบ

ผ่านระบบสารสนเทศของบรษิทัและขา่วสารจากภายนอก 

 

บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ( Data Privacy ) ซึง่เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานส าคญัใส

นความเป็นส่วนตวั (Privacy Right) ที่ต้องได้รบัความคุ้มครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และหลกัปฏญิญา

สากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Deolaration of Human Rights) ซึง่บุคคลใดจะถูกแทรกแทรงตามอ าเภอใจในความเป็น

สว่นตวั ครอบครวั ทีอ่ยู่อาศยั  หรอืการสื่อสาร หรอืถูกลบหลู่เกยีรตยิศ และชื่อชื่อเสยีงไม่ได ้ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความ

คุม้ครองตามกฎหมายต่อการแทรกแทรงสทิธหิรอืการลบหลู่ดงักล่าวนัน้ รวมถงึเพื่อสนบัสนุนและเคารพการปกครองสทิธิ

มนุษยชนตามทีป่ระกาศใช้ในระดบัสากล ตามหลกัการของขอ้ตกลงแห่งสหประชาชาติ (  Un Grobal Compact) รวมถงึตาม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 
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บุคลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรของบรษิทัมดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทน 2562 2563 

จ านวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 428 259 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 111,218,836.94 84,227,123.50 

 
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 บรษิัทฯ ให้ความส าคัญกบับุคคลากรมาโดยตลอดและมีการก าหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนา

ทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความ

เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานในสายงานของตน โดยก าหนดเป้าหมายใหบุ้คลากรทุกคนเขา้รบัการอบรมที่สอดคลอ้งกบั

ทศิทางและกลยุทธข์องบรษิัท มกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่

เกีย่วกบัการท างาน รวมทัง้เรื่องจรยิธรรมและใหพ้นักงานเขา้ร่วมอบรมและสมัมนา เพื่อเพิม่พูนความรูภ้ายนอกบรษิัทดว้ย 

นอกจากนี้บรษิทัมกีารวางแผนการอบรมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้สนับสนุนใหม้กีารสื่อสาร

เพื่อถ่ายทอดและบรหิารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกนัระหว่างพนักงานในองคก์รนอกจากนี้บรษิัทมุ่งเน้นการ

พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน และบุคลากรมกีารพฒันาพนกังานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยั  อาชี

วอนามยัและสิง่แวดลอ้มในทีท่ างาน โดยมกีารจดัอบรมเกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัและการปฎบิตัตินในโรงงานอย่างต่อเนื่อง 
เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง ท าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั โดยใหม้อี านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไว้

ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที4่) พ.ศ.2551 โดยมคีณุสมบตั ิขอบเขตและหน้าที ่

ดงัต่อไปน้ี 

คณุสมบติั 

อา้งองิจากกฎหมายมไิดก้ าหนดคุณสมบตัขิองเลขานุการบรษิทัไว ้ จงึถอืเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการทีต่อ้งดูแลรบัผดิชอบ

ใหบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมเขา้มาปฏบิตัหิน้าที่ โดยเลขานุการบรษิทัซึง่เป็นลูกจา้งของบรษิทัมสิามารถรบัหน้าที่

เลขานุการบรษิทัในบรษิทัอื่นๆ แต่อาจรบัหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัในบรษิทัยอ่ยได้ 

ขอบเขตและหน้าท่ี 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้เีลขานุการบรษิทัท าหน้าทีป่ระสานงานระหวา่งกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร 

ท าหน้าที่ดแูลและประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง สนบัสนุนใหด้ าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

พรอ้มปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) โดยเลขานุการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบตามทีก่ฎหมายและบรษิทัก าหนด ดงัน้ี 

1. ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอยา่ง

ถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส าคญัแก่กรรมการ 

2. ประสานงานระหวา่งกรรมการ และฝ่ายบรหิาร ดแูลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้

ด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

3. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึปฏบิตัติ่างๆ  
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4. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี่

ประชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

6. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิทั 

(ค) หนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

7. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

9. จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม ่และการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังาน 

10. ตดิต่อและสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธติ่างๆ ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของบรษิทั 

11. เรื่องอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช ์

ประธานกรรมการบริษทั 
 

ประวติัการศึกษา 

 

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

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั โทรเีซนไทย        
เอเยนตซ์สี ์จ ากดั (มหาชน) 

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

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

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

รองประธานกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ, นโยบาย และ การวางแผน) มหาวทิยาลยัมสิซรู ีสหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการท างาน  

   2551 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, รองประธานกรรมการ บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1,2,3,5 จ ากดั 

   2557 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมตรวจสอบ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

   2551 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2548 – 2550 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่7/2559 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่54/2549 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่54/2549  

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Capital Market Academy CMA 28 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Master of Management, สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 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 ์

  

ประวติัการท างาน  

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1,2,3,5 จ ากดั 

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

   2550 – 2551 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 

  

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

  

สดัส่วนการถือครองหุ้น 3.96% 
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คณะกรรมการบริษทั 

 

ศ.ดร.ดสิุต เครอืงาม 

กรรมการบริษทั 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตรพ์ืน้ฐาน  มหาวทิยาลยัโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

   ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตรพ์ืน้ฐาน   มหาวทิยาลยัโอซากา้  ประเทศญีปุ่่ น 

   ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันาโกย่า  ประเทศญีปุ่่ น 

  

ประวติัการท างาน  

   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จ ากดั 

   2551 -  2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอกรฐั โซลาร ์จ ากดั 

   2548 – 2551  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2531 - 2548 ศาตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

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

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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คณะกรรมการบริษทั   

นางรวฐิา พงศนุ์ชติ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน  

 อนุกรรมาธกิารศกึษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 

 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 

รองอธบิดกีรมสรรพากร 

ผูอ้ านวยการส านกัอุทธรณ์ภาษ ีกรมสรรพากร 

นิตกิร 9 ชช. (ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นป้องกนัและปราบปราม 
ผูท้ าลายระบบภาษ)ี ส านกัตรวจสอบภาษกีรมสรรพากร 

รองโฆษกกระทรวงการคลงั 

 

โฆษกกรมสรรพากร 

กรรมการช าระบญัช ีบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บรษิทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 

 

กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกจิ คนต่างดา้วกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จ ากดั 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบ บรษิทั

อุตสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่งบรรษทัประกนัสนิเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

กรรมการ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการ

ท่องเทีย่วและกฬีา 

  



รายงานประจ าปี 2563  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

 

 

30 

 

การด ารงต าแหน่ง

กรรมการอ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกฎหมายบรษิทั ซนิเน็ค 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจด

ทะเบียน 

 

อุปนายกสมาคมการคา้รา้นคา้ปลอดอากรไทย 

 ทีป่รกึษาสมาคมสถาบนัทีป่รกึษาการจดัการแหง่ประเทศไทย 

 ทีป่รกึษาสถาบนัวทิยาการเศรษฐกจิและการคลงั 

 กรรมการรุ่นที ่1 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้ และการพาณิชย ์(TEPCOT) 

 ประธานรุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบรษิทัไทย (DCP59) 

 ประธานบรษิทั ภูตรา คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 ประธานบรษิทั จนัค า เรสซเิดน้ท ์จ ากดั 

 กรรมการอสิระและกรรมการตรวสอบ บรษิท น ่าเฮงคอนกรตี (1992) จ ากดั 

ประวติัการอบรม  

 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่19 (บยส.19) 

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

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารการยุตธิรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นที ่3 (บยป.3) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT)รุ่นที ่1 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่3 (วตท.3) 

 หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชนสถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นที ่3 (ปรม.3) 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชนวทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร รุ่นที่ 

4515 (ปรอ.15) 

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0- 
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คณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

                     นายกิตติ  ปิณฑวิรจุน์ 

                                                             กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

ประวติัการศึกษา     

ปรญิญาโท กฎหมายพาณิชยน์าวแีละการขนสง่ทางทะเล Tulane University, USA 

ปรญิญาโท กฎหมายเปรยีบเทยีบ University of Miami, USA 

 เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสถา 

ปรญิญาตร ี ปรญิญานิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการท างาน  

   2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2555 - ปัจจุบนั เลขาธกิาร สมาคมประกนัชวีติไทย 

   2558 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและฝ่าย

ความสมัพนัธภ์าครฐั บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)                                                                                         

   2555 – 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฝ่าย

ความสมัพนัธภ์าครฐั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายพฒันาธุรกจิใหม่ บรษิทั อลอินัซ ์อยธุยา 

ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการอบรม หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.)รุ่น 2 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

 ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาการจดัการเศรษฐกจิสาธารณะ สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถือครองหุ้น 0.0009% 
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คณะกรรมการบริษทั   
 

นายธานี เตม็บุญศกัดิ ์

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

 

 
 

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 

   ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิบณัฑติ (คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

ประสบการณ์การท างาน  

2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาธุรกจิและปฏบิตักิาร  บรษิทั ไทยไฟท ์จ ากดั 

2544 – 2559 ผูอ้ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ จ ากดั (มหาชน) 

2542 - 2544 ผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ ( ประเทศไทย ) จ ากดั 

ประวติัการอบรม -ไม่ม-ี 

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ   
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการบรหิารจดัการธุรกจิดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีาโดยตลอด 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่มเีน้ือหาครอบคลุมหลกัการ

ก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบยีบปฏบิตัิของส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ในหมวดต่าง ๆ ดงันี้ 

 สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการที่มต่ีอบรษิัท ผู้ถือหุ้นผู้มสี่วนได้เสยี บรษิัทปฏบิตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบับรษิัทจดทะเบียนที่เป็นไปตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยส าหรบัสทิธขิองผู้ถือหุ้นและการปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัโดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

1. บรษิัทให้ความส าคญัในการเคารพสทิธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสทิธิข ัน้พื้นฐานตาม

กฎหมายสทิธใินความเป็นเจา้ของผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการและสทิธอิื่นที่ควรมนีอกจากนี้บรษิัทดูแลผูถ้ือหุ้นมากกว่า

สทิธติามกฎหมาย เช่น การให้ขอ้มูล ข่าวสาร ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทการจดัส่งข่าวสารที่ส าคญัทางจดหมายใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น 

รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความจ านงในการเขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั 

2. บรษิทัมกีารใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องที่

ตอ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า โดยไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา

ไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม นอกจากนี้บรษิทัไดน้ าเสนอหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ฉบบัสมบูรณ์บนเวบ็ไซต์ล่วงหน้า

อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให ้  ผู้ถอืหุ้นไดม้เีวลา

ศกึษาขอ้มลูก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร 

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

ขอ้มูลของบรษิัทต่างๆรวมถงึขอ้มูลของการประชุมซึง่จะอ านวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุ้นและผูท้ี่สนใจศกึษาสารสนเทศของ

บรษิทัได ้อกีทัง้ยงัสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านทาง Email: agm@solartron.co.th  

4. บริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที ่

อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เป็น 2 ครัง้โดยก าหนดการปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการ

เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปีก่อนทีจ่ะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกั

การโอนหุ้นเพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผลอกีครัง้ เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเลอืกที่จะถอืหุน้เพื่อรบัเงนิปันผล

หรอืไม่ การก าหนดสถานทีใ่นการจดัการประชุมใหส้ะดวกต่อผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัเลอืกจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทีโ่รงแรมซึง่
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อยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบัส านกังานใหญ่ของบรษิทั การประกาศผ่านทางหนังสอืพมิพเ์พื่อแจง้เรื่อง

การประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบการใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชัว่โมง และใน

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั

เขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทนได ้

5. บรษิัทจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 มกีารเปิด

โอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่มกีารลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใน

การรบัรูส้ารสนเทศของบรษิทั เช่น ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั ไม่จ ากดัสทิธใินการเขา้ประชมุของผู้

ถอืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้ 

6. บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมกบัก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร กล่าวคอื เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้ ณ วนัทีเ่สนอวาระการประชุม นับรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั มรีายละเอยีดของขอ้มลูประกอบการพจิารณา มเีกณฑ์

การพจิารณาบรรจุวาระ/ไม่บรรจุวาระทีช่ดัเจน มชี่องทางรบัเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรบัเรื่อง ซึง่ภายหลงัทีร่บัเรื่อง ทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่ านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทโดย

รายละเอยีดดงักล่าว สามารถดผู่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัซึง่ไม่มผีูใ้ดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิม่เตมิ  

7. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี้  บริษัทได้ก าหนด

หลกัเกณฑ์ เช่น ช่องทางรบัเรื่องผ่านไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาที่สายงานเลขานุการบรษิัท ช่วงเวลาที่เปิดแบบฟอร์มขอ้มูล

บุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ การแสดงความยนิยอมของผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อ โดยรายละเอยีด

ดงักล่าว สามารถดูผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท ซึง่ภายหลงัที่รบัเรื่อง ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท จะพจิารณากลัน่กรอง

ตามกระบวนการต่อไป อย่างไรกต็ามทีผ่่านมาไม่มกีารเสนอชื่อแต่อย่างใด 

8. บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะ

เหมอืนกบัขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปแบบเอกสาร ส่วนหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบมกีารจดัส่งใหผู้ถ้ือ

หุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั 

 

9. ในหนังสอืเชญิประชุม บรษิัทแจง้กฎเกณฑ์และวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมให้ผูถ้อืหุน้ทราบ รวมถึงการ

เสนอรายชื่อกรรมการอสิระเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น นอกจากนี้ ยงัจดัเตรยีมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมาตรฐาน

สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้

10. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีวาระการแต่งตัง้กรรมการ วาระการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชวีาระการจ่ายเงนิปันผล 

11. ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ประธานกรรมการไดแ้จง้กฎเกณฑส์ าหรบัการประชุมและวธิกีาร

ออกเสยีงลงมติให้ผูถ้ือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเหน็และซกัถามได้ ส่วนในวาระแต่งตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลอืกกรรมการเป็นรายคน มกีารใช้บตัรลงคะแนนใหผู้้ถือหุ้นกรอกในกรณีที่ไม่เหน็

ดว้ยกบัวาระ และมกีารถ่ายวดีทิศัน์ บนัทกึภาพและเสยีงการประชุม 

12. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 มกีารแสดงรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้/ไม่เขา้ร่วมประชุม ซึง่มี

กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ มคี าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั มคี าถามและค าตอบหรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป วธิลีงคะแนนและวธินีบั
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คะแนน และในกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ย จะมมีตทิีป่ระชุมทีเ่ป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ย ซึง่ทางบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการ

ประชุม ผ่านทางเวบ็ไซต ์ภายใน 14 วนั 

13. บรษิทัมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ  

14. บรษิทัก าหนดเกณฑข์อ้บงัคบัของบรษิทัว่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้ง

หุ้นส่วนสามญัหรอืหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชน

จ ากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ไดเ้วน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผู้

ถอืหุ้นทราบก่อนที่จะมมีตแิต่งตัง้และกรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้หากมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดย

ออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัช ีหรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชใีนบรษิทั

หรือบริษัทในเครือโดยบริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อ

คณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบรษิัท นอกจากนี้ กรรมการหรอืผู้บรหิารที่มสี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วน

เกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว 

 

2.  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบับทบาทของบรษิทัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ที ัง้นี้ ในระบบการก ากบัดแูลกจิการมผีูม้สีว่นไดเ้สยีหลายกลุ่มทีส่ าคญัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถ้อืหุน้ 

หรอืผูล้งทุน เจา้หนี้ รวมทัง้เพื่อนบา้นทีต่ัง้อยู่รอบบรษิทัฯ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผู้มี

ส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยี รวมถึงทรพัย์สนิทางปัญญา ซึ่งมี

นโยบายและการปฏบิตัดิงันี้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัสทิธิข์องผูถ้อืหุน้ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

ซึง่มกีารปฏบิตัดิงันี้ 

 ใชเ้กณฑว์นัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ (Record Date) ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ เพื่อผูถ้อืหุน้มเีวลาพจิารณาเอกสาร

เชญิประชุมและขอ้มลูต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึน้ 

 แจง้ก าหนดการประชุมให้ผูถ้ือหุน้ทราบล่วงหน้าประมาณ 45 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้้ถอืหุ้นสามารถวางแผน

ตารางเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึง่มากกว่าทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

 จดัใหม้คีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระ พรอ้มแนบรายงานประจ าปี และหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่มคี า

ชึแ้จงรายละเอยีดของเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ ประกอบกบัเอกสารการประชมุ 

 เปิดโอกาสให้ผุ้ถือหุ้นส่งค าถามที่ต้องการให้บรษิัทฯ ชี้แจงในประเดน็ของระเบยีบวาระที่น าเสนอของการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ล่วงหน้าตัง้แต่ 28 มกราคม 2563 – 21 กุมภาพนัธ ์2563  

 อ านวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้นักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ โดยเจา้หน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ์

ของบรษิทัฯ จะตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัประเดน็ตามวาระการประชุม และรวบรวมหนงัสอืมอบฉนัทะล่วงหน้า 

 อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

- ส ารองทีจ่อดรถไวเ้พยีงพอ 
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- ใชร้ะบบลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและความรวดเรว็ 

- ใช้โปรแกรมการจดัประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสทิธิภาพและความ

โปร่งใส 

- จดัเตรยีมอากรแสตมป์ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารมอบฉนัทะมา โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 

- จดัท าบตัรเขา้ร่วมประชุม เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนแลว้ เพื่อความสะดวกในการเขา้ออก

ทีป่ระชุม โดยไม่ตอ้งเสยีเวลาในการตรวจเอกสารใหม่ 

 ก่อนการประชุม เลขานุการบรษิัทชี้แจงวิธกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงเพื่อลงมติในแต่ละ

ระเบยีบวาระ รวมถงึขอตวัแทนผูถ้อืหุน้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง 

 ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถาม รวมถงึ

บนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

 ภายหลงัการประชุม 

- เผยแพร่มตทิีท่ีป่ระชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ในช่วง

เยน็ของวนัประชุม 

- เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทาง ตลท.และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมถงึน าส่งใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่แสดง

ความเหน็ในทีป่ระชุม 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  บรษิทัฯ ไดเ้ชญินายบรรหาร วฒันเจดิศริ ิทีป่รกึษากฎหมายอสิระ เป็น

ผู้ตรวจสอบการนับคะเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท รวมถึง

กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม องคป์ระชุม ผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่ไดใ้ชส้ทิธิ

ออกเสยีง และวธิกีารลงคะแนนสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับรษิทั/ประธานทีป่ระชุมแจง้ การเกบ็บตัรลงคะแนนและตรวจสอบผล

ของมตแิละการลงคะแนนเสยีงจากบตัรลงคะแนน ทัง้นี้ มตีวัแทนผูถ้อืหุน้หนึ่งคนร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์การนบัคะแนนเสยีง

ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

สิทธิของพนักงาน 

 บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าพนักงานเป็นปัจจยัแห่งความกา้วหน้า บรษิัทฯ จงึสนับสนุนการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู้

ความสามารถสงู โดยพนกังานจะมแีผนพฒันารายบุคคล ประจ าปี นอกจากนี้บรษิทัฯมกีารดแูลพนกังานโดยใหผ้ลตอบแทนที่

เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัท า Salary 

Survey เปรียบเทียบกบับริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นประจ าทุกปี เพื่อทบทวนอตัราผลตอบแทนให้อยู่ในระดบัที่

เหมาะสม สามารถแข่งขนัไดก้บัตลาดทุนและอุตสาหกรรมเดยีวกนัได ้รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ซึง่พนักงานทุก

คนจะมตีวัชีว้ดั (KPI) อกีทัง้บรษิทัฯ จดัใหม้สีวสัดกิารในระดบัทีส่งูกว่ากฎหมายก าหนดไว ้มกีองทุนส ารองเลีย้งชพี สวสัดกิาร

ค่ารกัษาพยาบาล รถบรกิารรบัส่ง กิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ให้ความสมัคญักบัพนักงานของบริษัททุกระดบัชัน้ ไม่มีการ

แบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนาและเพศ บรษิทัมกีารประกาศ นโยบายมรท.8001มาตรฐานแรงงานไทย ดา้นสทิธมินุษยชน และ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม พรอ้มกบัไดใ้บรบัรอง มรท.8001ระดบัสมบูรณ์ขัน้สงูสุด จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 
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สิทธิของลูกค้า 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์และการบรกิารใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ เพื่อใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่และ

ความพงึพอใจสงูสดุ โดยมนีโยบายสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ภายใตเ้งื่อนไขการปฏบิตัทิี่

เป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อลูกค้า พร้อมทัง้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และบรกิารที่ถูกต้องเพยีงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่

ลกูคา้ โดยไม่มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหล้กูคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอืเงื่อนไขใดๆ 

ของสนิคา้หรอืบรกิาร นอกจากสทิธขิองลูกคา้ตามสญัญาทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงกนัแลว้ บรษิทัยงัค านึงถงึความพงึพอใจของลูกคา้

ดว้ย โดยบรษิัทสรา้งระบบติดตามและประเมนิผลความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระยะผ่านระบบบรหิารงานคุณภาพ    ISO 

14000: 2015,ISO 450001:2018 ISO 9001 : 2015 (NAC),  ISO 9001 : 2015 (UKAS), ISO 14001:2015 (NAC), ISO 

14001:2015 (UKAS), OHSAS 18001 : 2007, มอก.61215, มอก.2580TIS 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, มอก.2580-

2555 และรางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบั 3    โดยมุ่งหมายทีจ่ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในระยะ

ยาวโดยมุ่งหมายที่จะเสรมิสร้างความสมัพนัธก์บัลูกคา้ในระยะยาว นอกจากนี้พนักงานพงึรกัษาความลบัของลูกค้าและไม่

น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

สิทธิของคู่ค้า 

 บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจดัซื้อจดัจ้าง นโยบายคดัเลือกและปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจดัให้มี

ระเบยีบบรษิทัฯ เกีย่วกบัการจดัหาพสัดุเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้เป็นไปอย่างเหมาะสมและรบัผดิชอบต่อคู่คา้ 

รวมถงึประสานประโยชน์ของทัง้สองฝ่ายอย่างยุตธิรรม 

 การคดัเลือกคู่ค้า บรษิัทฯ จะเชิญคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากบับรษิัทฯ เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อ

แข่งขนักบัคู่ค้ารายอื่นที่ประกอบธุรกจิลกัษณะเดยีวกนั จากนัน้คณะกรรมการจดัหาพสัดุจะพจิารณาคดัเลอืกคู่ค้า

จากราคาและเทคนิคต่อไป 

 

สิทธิของเจ้าหน้ี 

 มกีารปฏบิตัิต่อเจา้หนี้ตามเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงทางการค้า สร้างความไวว้างใจให้กบัเจา้หนี้ผ่านการบรหิารงาน

อย่างมจีรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มลู เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของบรษิทั 

 

สิทธิของชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิภายใตม้าตรฐานสิง่แวดลอ้ม อาท ิISO14000 เป็นตน้ และถอืว่าระบบการจดัการดา้นอาชวีอ

นามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิ จงึไดก้ าหนดอาชวีอนามยั ความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และ

พลังงานเพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพและให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชวีอนามยั ความปลอดภยั สิง่แวดลอ้มและพลงังานโดยบรษิั ท

ได้รบัรางวลัจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมสเีขยีว Green Industry และรางวลัลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากองคก์ารก๊าซเรอืนกระจก 
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นอกจากทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ บรษิทัยงัตระหนักถงึขอ้เสนอแนะ 

ขอ้คดิเหน็ ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถพฒันา หรอืปรบัปรุง การด าเนินงาน โดยบรษิทัจดัช่องทางใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถตดิต่อ

กบับรษิทัได ้โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบรษิทัทาง Email : agm@solartron.co.th หรอืทางโทรสารไปยงัฝ่ายตรวจสอบ

ภายในทีห่มายเลข 02-381-2971 ซึง่ในปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัไม่ไดร้บัแจง้เบาะแสการกระท าความผดิแต่อย่างใด 

การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 บรษิัทฯ ประกาศนโยบายการจดัการด้านทรพัย์สนิทางปัญญาในปี 2558 เพื่อก าหนดแนวปฏบิตัิที่ชดัเจนในการ

ป้องกนัและไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา โดยถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงของผูบ้รหิาร พนกังานทุกคน บรษิทั

ในเครอืตลอดจนผูร้บัเหมาทีท่ างานในนามของบรษิทัฯ อนัจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายฯ 

 

3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไวใ้นนโยบายการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีและบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

 แถลงผลประกอบการ ขอ้มลูบรษิทัฯ รวมถงึแนวโน้มในอนาคตแก่นกัวเิคราะหแ์ละนกัลงทุนทัง้ในปละ

ต่างประเทศเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 เผยแพรข่อ้มลูและเอกสารส าคญัของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ หนงัสอืรบัรอง และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯนอกเหนือจากนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 มสีว่นนกัลงทุนสมัพนัธท์ าหน้าทีต่ดิต่อประสานงานกบันกัวเิคราะห ์ นักลงทุน และบุคคลอื่นทีต่อ้งการ

ขอ้มลูทางการเงนิผลการด าเนินงาน ฐานะของบรษิทัฯ และธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ 

 เผยแพรข่อ้มลูส าคญัของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอผ่านทางช่องทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปีรายงานประจ าปีรวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 จดัใหม้รีายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี ซึง่มเีน้ือหารบัรองการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ีและมี

การรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มลู ถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัชโีดยรายงานดงักล่าว

ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร 

 บรษิทัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศแก่ผูล้งทุนเพื่อใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 

โปร่งใสและทัว่ถงึ บรษิทัจงึจดัทมีงานเพื่อรบัผดิชอบตดิต่อประสานงานกบัผูล้งทุนโดยสามารถตดิต่อได้

ที ่Email: agm@solartron.co.th  

 

4.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

 โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 คน โดยเป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 คน ซึ่ง

ไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการบรหิารทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผูท้ีม่คีวามหลากหลายในความรูค้วามสามารถ เช่น ความรู้

ความเชีย่วชาญ ดา้นบญัช ีการเงนิ กฎหมายการปกครอง เทคโนโลยกีารผลติ การตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  

 

mailto:agm@solartron.co.th
mailto:agm@solartron.co.th
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ประเภทของกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

นายเชดิพงษ์    สริวิชิช ์ / - - 

นางปัทมา       วงษ์ถว้ยทอง / - / 
นายอคัรเดช โรจน์เมธา / - / 

นายกติต ิ ปิณฑวริุจน์ / / / 

นางรวฐิา        พงศนุ์ชติ / / - 

นายธานี เตม็บุญศกัดิ ์ / / - 

ศ.ดร.ดุสติ เครอืงาม / - - 

 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้า

จ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัหนึ่งในสาม ดงันัน้วาระการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการจะอยู่ประมาณ 2 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ให้

คณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน 

คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มคีณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีการก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบ อีกทัง้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที ่

กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ 

นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็น

ประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมวีาระ 2 ปีในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระหาก 

ยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุด

ใหม่เขา้มาแทน และในกรณีทีก่รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบรษิทั และไม่ได้รบัการคดัเลอืกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิทัอกีจะท าใหว้าระของกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยหมดวาระลงตาม ทัง้นี้หากมกีรรมการเพิม่ใหม่ระหว่าง

ปีในกรรมการชุดย่อย ใหก้รรมการนัน้มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดมิ 

 ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ทีว่่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั

หรือหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากดัอื่นที่

ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัทไม่ได ้เวน้แต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

บรษิทัไดก้ าหนด วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้

ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณที่ก าหนดไว้ รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยบรษิทัไดม้กีารก าหนดแผนกลยุทธร์ะยะสัน้

และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่ องพร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็น

ผูป้ระกอบการทีม่จีรรยาบรรณตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว ้
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 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบต่อนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัทีว่่า “บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อ

ธรรมมาภบิาลทีด่เีพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ พนกังานและลกูคา้ รวมทัง้ความเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิต่อบรษิัทใน

ระยะยาว โดยเน้นถึงระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตาม

นโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้ขอ้ก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ ” และมกีารสื่อสารส่งเสรมิใหบุ้คลากร

เขา้ใจและปฏบิตัติาม โดยในแต่ละปีมกีารประเมนิผลการปฏบิตัแิละทบทวนนโยบาย 

 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบในคู่มอืจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่กรรมการ

และพนักงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ ซึ่งครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ที่ส าคญั เช่น ความซื่อสตัย ์คุณธรรม ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายต่างๆ รวมทัง้ยงัได้มีบทก าหนดโทษทางวนิัยอกีด้วย โดยในแต่ละปีส านัก

เลขานุการบรษิทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสายงานทรพัยากรบุคคล จะมแีนวทางในการประเมนิ เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใน

องคก์ร 

 การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหวัขอ้ทีเ่ป็นรายการระหว่างกนั ตามขอ้ก าหนด และ

วธิกีารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั นอกจากนี้ยงัก าหนดไม่ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีในรายการทีจ่ะท าไม่มสี่วน

ร่วมในการตดัสนิใจ และมกีารเปิดเผยขอ้มลูถูกตอ้งและครบถว้นในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

 การบรหิารงานและการควบคุมภายในทีด่ ีเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้มี

ขอ้มูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มกีารปฏิบตัิงานตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างถูกต้อง รวมทัง้การใช้ทรพัยากรของบรษิัท

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารดูแลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัย์สนิของบรษิัท โดยบรษิัทมหีน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพื่อท าหน้าทีว่เิคราะหต์รวจสอบ ประเมนิผลใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินกจิการต่างๆ ของ

บรษิทั และมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ขึ้นตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบปีละครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบมี

การใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

 การบรหิารความเสีย่ง อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการจดัใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่ง

ครอบคลุมทัง้องคก์ร  

 การประชุมคณะกรรมการ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการและมกีารแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหน้าโดย

ท าเป็นตารางประจ าปี ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ (ในทุกๆ 3 เดือน) และมีการประชุมอีกหนึ่งครัง้ 

ภายใน 1 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี อย่างไรกต็าม เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

ในแต่ละเดอืน บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ท าหน้าทีต่ดัสนิใจตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท โดยทุกครัง้ที่มีการประชุมกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิารได้น าเสนอสิง่ที่ผ่านการพิจารณา 

กลบัมาแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ เพื่อการก ากบั ดแูล อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั ร่วมกนัพจิารณาเลอืก

เรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ และกรรมการแต่ละคนมคีวามเป็น

อสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุมดว้ย 
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ส านักเลขานุการบรษิัท มกีารจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า  อย่างน้อย 7 วนั 

ซึง่เอกสารดงักล่าวได้ให้ขอ้มูลและรายละเอยีดอย่างพอเพยีงเพื่อประกอบการพจิารณาอย่างไรกต็าม ในเรื่องที่ไม่สามารถ

เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเปิดเผยล่วงหน้าแลว้จะส่งผลกระทบต่อบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทสามารถน าเรื่องมา

อภปิรายในทีป่ระชุมได ้

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่

กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสรมิให้มกีารใช้ดุลยพนิิจ

ตดัสนิใจ กรรมการให้ความสนใจกบัทุกวาระที่น าเขา้สู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ นอกจากนี้ การประชุม

คณะกรรมการบรษิทั มกีารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมประชุม เพื่อน าเสนอขอ้มูล ปัญหาและชีแ้จงรายละเอยีด 

เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ซึ่งเป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้ยงัเป็นการเขา้ถงึขอ้มูล

สารสนเทศที่จ าเป็นเพิม่เติมผ่านการสอบถามผูบ้รหิารระดบัสูง อกีทัง้ในบางประเดน็ที่มขีอ้มูลไม่เพยีงพอ กรรมการบรษิัท

สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านเลขานุการบรษิทั 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระส าคญั เช่น วนัเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม 

รายชื่อกรรมการที่เขา้ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องที่เสนอ สรุปประเดน็การอภิปรายและขอ้สงัเกต มติ

คณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เหน็ด้วย ชื่อผู้จดรายงาน และชื่อผู้รบัรองรายงาน บริษัทได้มีการจดัเก็บ

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรปูเล่มสามารถสบืคน้ง่าย แต่แกไ้ขไม่ได ้มกีารบนัทกึและเปิดเผยจ านวนครัง้

การเขา้ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิัทจะจดัขึน้ทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการ

บรหิารซึง่เกีย่วเนื่องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัจะจดัขึน้ทุกเดอืน จงึมกีารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิาร

น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย 

 

ในปี 2563 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานของตนเอง โดยใช้หลกัเกณฑ์ประเมินจากตลาด

หลกัทรพัยฯ์  

 

5. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั เพื่อสรรหาผูท้ีม่ ีคุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั แทนกรรมการทีค่รบวาระใน

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทุกปี และยงัมสีว่นร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูดว้ย 

 ในปี 2563 คณะกรรมการไดป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสรุปดงันี้ 

1. การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความสมบรูณ์ของ

โครงสรา้ง การปฏบิตัหิน้าที ่และการพฒันาตนเองเพื่อเทยีบกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2. การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อ

บุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2563 ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ

บุคคลทีเ่หมาะสมเป็นกรรมการ 
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อย่างไรกต็ามคณะกรรมการฯ ไดส้รรหาบุคคลทีม่คีวามรอบรูด้า้นพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ในเรื่องการผลติแผ่นเซลล์

และแผงเซลลแ์สงอาทติย ์การออกแบบก่อสรา้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และไดค้ดัสรรบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ มาร่วมเป็นกรรมการใหม่เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่

คณะกรรมการบรษิทั 

ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย คุณสุชาต ิไตรศริเิวทวฒัน์ เป็นประธานฯ คุณ

ปัทมา วงษ์ถว้ยทอง และคุณอคัรเดช โรจน์เมธา เป็นกรรมการ การเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทั โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ มี

หลกัเกณฑด์งันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี้             

ในการออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่้

ถือหุ้นนัน้มอียู่ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้ โดย

บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะม ีในกรณีทีบุ่คคล

ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

6. การใช้ข้อมูลภายใน 

ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ซึง่ประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุก

ระดบัต้อง ไม่ใชข้อ้มูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิัท ที่มสีาระส าคญัและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นกรรมการผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง

กลุ่มบรษิทั  

7. ความส าพนัธก์บัผูล้งทุน 

บรษิัทฯ ตระหนักดีว่าขอ้มูลของบรษิัทฯ ทัง้ที่ เกี่ยวกบังบการเงนิและที่ไม่ใช่งบการเงนิล้วนมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจของผู้ลงทุนและผูม้สี่วนได้เสยีของบรษิัทฯ ซึง่ฝ่ายจดัการไดใ้ห้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มุลทีค่รบถ้วนตรงต่อ

ความเป็นจรงิเชื่อถือได้ สม ่าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ ต ลท. ก าหนด จึงได้จดัให้มี

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) ขึน้เพื่อเป็นศนูยก์ลางในการสือ่สารขอ้มลูทีส่ าคญัต่อนกัลงทุน ไม่ว่าจะเป็น

รายงานทางการเงนิขอ้มูลด้านผลการด าเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบรษิัทฯ รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯและก ากบัดูแลคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสยีของบรษิัทฯ ให้ได้

รบัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ ไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานและการแจง้สารสนเทศของบรษิทัฯ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

สรุปไดด้งันี้ 
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 ทางตรง : บรษิัทฯ จดัให้ผู้บรหิารได้มโีอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวเิคราะห์หลกัทรพัย ์นักลงทุน และพนักงานผ่าน

กจิกรรมต่างๆ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอในรปูของการจดั Analyst Meeting, Conference Call, 

การเขา้ร่วม Conference ทัง้ในและต่างประเทศ หรอืการจดัโครงการผูถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิการ เพื่อเปิดโอกาศใหผู้ถ้อื

หุ้นได้เข้าใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทัง้ในและ

ต่างประเทศ ตลอดจนนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ สามารถท านัดหมายเขา้พบผูบ้รหิารเพื่อสอบถามขอ้มูลต่างๆ ของ

บรษิทัผ่านกจิกรรม Company Visit ไดอ้กีดว้ย 

 ทางออ้ม : บรษิทัฯ มกีารใหข้อ้มลูต่างๆ เกีย่วกบับรษิทัฯ ผลการด าเนินงาน งบการเงนิ รายงานสารสนเทศต่างๆ ที่

บรษิทัฯ แจ้งต่อ ตลท.รวมถึงมกีารเผยแพร่ขอ้มูลน าเสนอ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ www.solartron.co.th ใน

หน้านกัลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่จะมขีอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีไ่ดป้รบัปรุงใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
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บรษิัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) บรหิารงานภายใต้มาตรฐานสากลขององค์กรระหว่างประเทศในการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม ( ISO14000,ISO18000,Environment System) ซึง่เป็นมาตรการความรบัผดิชอบต่อสงัคมแบบยัง่ยนื ผลติภณัฑ์

และบรกิารของบรษิัท จดัเป็น Corporate Social Responsibilities in Process เพราะแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์

แสงอาทติย ์มคีุณลกัษณะพเิศษ สามารถเปลีย่นพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า จงึเป็นหน่วยผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

สะอาดทีส่ าคญัของประเทศไทยและของโลกสามารถเสรมิความมัน่คงทางพลงังานไดอ้ย่างยัง่ยนือกีดว้ย  

ลกัษณะเด่นของผลติภณัฑ์ของบรษิัทคอืสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได้ในช่วงกลางวนัซึง่เป็นช่วงเวลาที่มกีารใช้

ไฟฟ้าสงูสดุของประเทศ (Peak Demand)  หากสภาพอากาศยงัคงรอ้น และอุณหภูมโิลกมแีนวโน้มสงูขึน้เช่นนี้จะท าใหก้าร

ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทางออกที่ส าคัญทางหนึ่งเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คือ การติดตัง้ระบบไฟฟ้ าพลังงาน

แสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคาร (Solar Rooftop) เพราะประชาชน ธุรกจิ และโรงงาน สามารถใชเ้นื้อทีบ่นหลงัคาผลติไฟฟ้าได้

เองในช่วงกลางวนัที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด นับเป็นความร่วมมอืในการแก้ปัญหาการใช้ไฟฟ้าแบบยัง่ยนืระหว่าง

ภาครฐั ภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และโรงงาน  

นอกจากนี้ระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิัท ยงัเป็นระบบทีส่ามารถช่วยบรหิารจดัการน ้าในภาวะภยัแลง้

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าในพืน้ทีท่ีก่ารไฟฟ้าและการประปาเขา้ไปไม่ถงึ ช่วยลดการ

แพร่ระบาดของเชือ้โรคในฤดแูลง้ทีเ่กดิจากแหล่งน ้าทีไ่ม่สะอาดอกีดว้ย 

 พนักงานของบรษิัททุกคนจงึภูมิใจในการปฏบิตัิงานเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่สามารถผลติไฟฟ้าสะอาดมาใช้ ช่วย

พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม และมุ่งมัน่ทีจ่ะวจิยั และพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ โดยเน้นการ Reduce, 

Reuse และ Recycle ในทุกกระบวนการท างานจนได้รับรางวัล Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น 

“อุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบั3”  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR) 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 
 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการมรีะบบควบคุมภายในทีด่แีละเป็นไปตามหลกัการดแูลกจิการทีด่ ีกล่าวคอื การมรีะบบ
การปฏบิตัิงานที่โปร่งใส ยุตธิรรม เชื่อถือได้ และมกีารถ่วงดุลอ านาจซึ่งสามารถตรวจสอบได ้ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้อืหุ้น พนักงาน คู่คา้ ชุมชน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่3/2563 เมื่อวนัที ่15 
พฤษภาคม 2563 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดพ้จิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัแบบประเมนิความเพยีงพอองระบบควบคุมภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง  
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ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

กรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัตามประจ าปี 2563 แลว้มคีวามเหน็ว่ารายการซือ้ขาย
ผลติภณัฑ์ และบรกิารรวมถงึ รายการซือ้สนิทรพัยร์ะหว่างกนั เป็น รายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตขิองบรษิัท และเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดย การเขา้ท า รายการดงักล่าวบรษิทัไดพ้จิารณาถงึประโยชน์สงูสุด
ของบรษิัทและผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนัที่ เกดิขึน้จะถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตาม
เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขนั หรอืเป็นราคาที่มคีวามสมเหตุสมผล และมเีงื่ อนไขไม่แตกต่าง
จากการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) 

 
มาตรการหรอืขัน้ตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บรษิทัมขี ัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั คอื รายการระหว่างกนัตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความจ าเป็น  มี
ความสมเหตุสมผล และยดึแนวทาง ปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก กรณีที่มรีายการระหว่างกนัของ
บริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผล ประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็น ในการเขา้ท ารายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติใน 
อุตสาหกรรม และมีการเปรยีบเทียบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด และในกรณีที่มีรายการระหว่างกนัที่มี
สาระส าคญั บรษิทัจะจดัให ้ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การประชุมผูถ้อืหุน้
ตามแต่กรณี 

ทัง้นี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะจดัให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความ เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี โดย กรรมการผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
รายการดงักล่าว อกีทัง้จะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ตรวจสอบ หรอืสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

 
นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในอนาคตบรษิทัอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ท ารายการระหว่างกนั บรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่ว กบับุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่ก าหนดโดยสภาวชิาชพี
บญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไป กรณีการเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิเช่น การจา้งผลติชิน้งาน การซือ้ ผลติภณัฑ์
และวตัถุดบิ และการขายผลติภณัฑ ์เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องในอนาคต บรษิทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการ
ปฏบิตัใิหเ้ป็น ไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดยอา้งองิกบัราคาและเงื่อนไขทีเ่หมาะสม ใหม้คีวามยุตธิรรม สมเหตุสมผล 
และสามารถเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด ทีใ่ช้กบัลูกค้าทัว่ไป รวมทัง้สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัเกณฑ์ของรายการทีเ่ขา้
ขา่ยเป็นรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิและคณะกรรมการตรวจสอบได ้ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบการท ารายการระหว่างกนัโดย
ว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบว่า ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบของ บรษิทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อย่างไรกต็าม หากมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีไ่ม่เขา้ขา่ยรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกตดิงักล่าวขา้งต้น บรษิทัจะ
ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกั ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

12. บคุคลทีมี่ผลประโยชน์และรายการระหว่างกนั  
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ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการ เปิดเผยข้อมูลการท ารายการระหว่างกนั และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบ งบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และได้รบัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้หากมรีายการระหว่างกนัเกดิขึน้กบั
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเหน็เกีย่วกบั ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณา
รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดั ให้มบีุคคลที่มคีวามรู ้ความช านาญพเิศษ เช่น ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิที่มคีวาม
เป็นอสิระ เป็นผู้ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลที่มคีวามรู้
ความช านาญพเิศษ จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจ
ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั หรอืผูถ้ือหุน้ของบรษิัท      แต่
เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 
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12.1 รายการระหว่างกนัโดยทัว่ไป  
 

บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
และนโยบายการก าหนดราคา ปี 2562 ปี 2563 

บรษิทั โซลารต์รอน 

 เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั 

บรษิทัย่อย 

ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 
99.96% 

รายไดด้อกเบีย้รบั 

รายไดค้่าบรกิาร 

ลกูหนี้เงนิกูย้มื 

ลกูหนี้อืน่ 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

399,000.00 

720,000.00 

5,700,000.00 

2,439,600.00 

1,750,249.32 

727,655.73 

720,000.00 

6,000,000.00 

3,145,800.00 

2,231,064.07 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจาก
อตัราเงนิเบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 

เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม 
บญัชกีารเงนิ จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  

 

บรษิทั โซลารต์รอน 

 เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั 

บรษิทัย่อย 

ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 
90% 

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาว-บ.ย่อย 

รายไดค้่าบรกิาร 

รายได-้อุปกรณ์ (BOS) 

รายได-้ค่าบ ารุงรกัษา 

ลกูหนี้การคา้เอกชน 

ลกูหนี้อืน่ ค่าบรหิาร 

ลกูหนี้อืน่ ค่า O&M 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ดอกเบีย้ 

เจา้หนี้เงนิกูย้มื/บรษิทัย่อย 

103,101.37 

1,200,000.00 

26,000.00 

1,080,000.00 

27,820.00 

749,000.00 

727,600.00 

118,750.69 

1,600,000.00 

112,000.00 

1,200,000.00 

135,500.00 

1,200,000.00 

100,000.00 

1,177,000.00 

1,177,000.00 

230,750.69 

1,600,000.00 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจาก
อตัราเงนิเบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 

เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม 
บญัชกีารเงนิ จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  

ตดิตัง้ระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 2 MW โดย
ใชร้าคาตลาด 

12. รายการระหว่างกนั 
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บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
และนโยบายการก าหนดราคา ปี 2562 ปี 2563 

บรษิทั โซลารต์รอน 

 เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั 

บรษิทัย่อย 

ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 
100% 

รายไดด้อกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาว-บ.ยอ่ย 

รายไดค้่าบรหิาร 

รายไดค้่าบรกิาร-O&M 

รายได-้ระบบ Solar Rooftop system 

รายได-้แผงเซลล ์BOI-48 

ตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย-ระบบ Solar Rooftop system 

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาว-บ.ย่อย 

ลกูหนี้อืน่ 

ลกูหนี้การคา้เอกชน 

ลกูหนี้อืน่ 

ลกูหนี้อืน่ 

ลกูหนี้ยงัไมเ่รยีกเกบ็ 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ดอกเบีย้ 

เจา้หนี้เงนิกูย้มื/บรษิทัย่อย 

รายไดร้บัล่วงหน้า 

8,967.48 

2,973,097.85 

3,600,000.00 

71,275,202.60 

10,000.00 

43,796,166.05 

2,265,209.90 

- 

- 

- 

- 

72,625,560.00 

2,265,209.90 

93,448,631.42 

27,444,060.00 

- 

1,200,000.00 

4,800,000.00 

- 

- 

- 

3,924,842.53 

1,177,000.00 

6,389,261.82 

4,708,000.00 

280,000.00 

51,062,054.52 

6,190,052.43 

93,448,631.42 

24,006,276.00 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจาก
อตัราเงนิเบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 

เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม 
บญัชกีารเงนิ จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  

ตดิตัง้ระบบพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาโดยใชร้าคาตลาด 

บรษิทั โซลารต์รอน 

 เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั 

บรษิทัย่อย 

ถอืหุน้โดยบมจ.โซลารต์รอน 
51% 

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาว-บ.ย่อย 

รายไดค้่าบรกิาร 

รายได-้ค่าบ ารุงรกัษา 

รายได-้อุปกรณ์ (BOS) 

496,029.34 

1,800,000.00 

2,172,000.00 

181,700.00 

1,042,561.96 

1,800,000.00 

2,520,000.00 

- 

คดิอตัราดอกเบีย้ที ่7% ต่อปี (คดิตามตน้ทุนทางการเงนิจาก
อตัราเงนิเบกิเกนิบญัช ี(O/D) ของธนาคาร 

เป็นรายการเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการ ในดา้นวศิวกรรม 
บญัชกีารเงนิ จดัซื้อ ธุรการ บุคคล  
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บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
และนโยบายการก าหนดราคา ปี 2562 ปี 2563 

ลกูหนี้อืน่ ค่าบรหิาร 

ลกูหนี้อืน่ ค่า O&M 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ดอกเบีย้ 

เจา้หนี้เงนิกูย้มื  

642,321.00 

- 

496,029.34 

13,883,098.81 

1,926,000.00 

- 

1,538,591.30 

18,333,098.81 

ตดิตัง้ระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 7 MW โดย
ใชร้าคาตลาด 

SLTT Joint Venture กจิการร่วมคา้ระหว่าง บมจ.
โซลารต์รอน และ  

บมจ.ไทยโพลคีอนส ์ โดย
แบ่งประโยชน์กนั 50 : 50 

รายไดค้่าบรกิาร 

รายไดด้อกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้คา้งรบั SLTT 

ลกูหนี้ 

ลกูหนี้เงนิกูย้มื 

ลกูหนี้อืน่ 

- 

103,508.91 

- 

100,000.00 

- 

- 

314,625.00 

70,918.03 

70,918.03 

1,871,151.20 

- 

- 

จดกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) เพอืร่วมกนัท างาน 
โครงการ Tesco Lotus โดยบ่างประโยชน์ กนั 50 : 50 

บรษิทั ไทยโซลาร ์ ฟิว
เจอร ์จ ากดั 

มกีรรมการร่วมกนั คอื  นาย
ดุสติ เครอืงาม 

 

รายไดแ้ผงเซลล ์BOI-48 

รายไดแ้ผงเซลล ์EXCEED BOI-48 

รายไดแ้ผงเซลล ์BOI-57 

รายไดค้่าบรกิาร 

ตน้ทุนขาย 

ลกูหนี้การคา้เอกชน 

เงนิประกนัผลงานคา้งจ่าย 

เจา้หนี้การคา้ 

2,789,800.00 

- 

- 

6,000.00 

4,922,663.30 

3,212,238.32 

- 

- 

218,137.50 

- 

- 

32,800.00 

12,070,159.11 

3,475,391.45 

965,626.85 

21,270,918.67 

ขายสนิคา้ และ รบัจา้งตดิตัง้ งานระบบพลงังานแสงอาทติย ์
โดยใชร้าคาตลาด 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

และนโยบายการก าหนดราคา ปี 2562 ปี 2563 

กรรมการ กรรมการบรษิทั  (1) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

(2) เจา้หนี้เงนิกูย้มื-กรรมการบรษิทั  

(3) ดอกเบีย้/คชจ. คา้งจ่าย 

- 
195,348,750.40 
15,704,408.14 

4,046,171.60 
255,768,950.49 
29,490,305.65 
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การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ของงบการเงนิ ดงัต่อไปนี้  

1) สรปุผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร ของบริษทั 

งบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบัปี 2563 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั(มหาชน) (“บรษิทั”) ขาดทุนสทุธ ิ571.03 
ลา้นบาท ลดลง 169.95  ลา้นบาทคดิเป็น 42.37% เมื่อเปรยีบเทยีบจากส าหรบัปี 2562 ทีม่ขีาดทุนสทุธ ิ401.08 ลา้น
บาท โดยมขีาดทุนต่อหุน้ 1.05 บาท 

งบการเงนิรวมในส าหรบัปี 2563 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขาดทุนสทุธ ิ540.87 ลา้น
บาท ลดลง 138.65 ลา้นบาทคดิเป็น 34.47% เมื่อเปรยีบเทยีบจากส าหรบัปี 2562 ทีม่ขีาดทุนสทุธ ิ402.22 ลา้นบาท 
โดยมขีาดทุนต่อหุน้ 0.99 บาท 

 
รายได้รวม 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 

รายได้รวม 

 

มรีายไดร้วมส าหรบัปี 2563 และส าหรบัปี 
2562 จ านวน 210.47 ลา้นบาท และ 384.93
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 
174.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ย
ละ 45.32 ทัง้นี้รายไดร้วมแบ่งเป็นรายได้
จากการขายโดยแบ่งรายไดจ้ากการขายตาม
สว่นงานและรายไดอ้ื่น 

มีรายไดร้วมส าหรับปี2563 และปี 2562 
จ านวน 292.17 ลา้นบาท และ 434.87 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซ่ึงลดลงจ านวน  142.70 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 32.82 ทั้งน้ี
รายไดร้วมแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายโดยแบ่ง
รายไดจ้ากการขายตามส่วนงานและรายไดอ่ื้น 

รายได้จากการขาย 
 

รายไดจ้ากการขายในส าหรบัปี 2563 และ ปี
2562 จ านวน 192.82 ลา้นบาทและ 359.24 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 
166.42ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ย
ละ 46.33 

รายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2563 และปี 
2562 จ านวน 279.29 ลา้นบาทและ 420.55 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 
141.26 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ย
ละ 33.59 

รายได้อ่ืน รายไดอ้ื่น ในส าหรบัปี 2563 และปี 2562 
จ านวน 17.65 ลา้นบาทและ 25.68 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 8.04 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 31.29 

รายไดอ้ื่น ในปี2563 และปี 2562 จ านวน 
12.88 ลา้นบาทและ 14.32 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 1.44 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 10.05 

 
 
 
 
 
 
 

13. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  
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ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 

ต้นทุนขาย  ตน้ทุนขาย ส าหรบัปี 2563 และ ปี 2562 
จ านวน 353.93 ลา้นบาทและ 599.72 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน  245.79 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 
40.98 โดยลดลงตามรายไดจ้ากการขาย 

ตน้ทุนขาย ในปี 2563 และปี 2562 จ านวน 
394.33 ลา้นบาทและ 614.34 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 220.01 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 35.81 
โดยลดลงตามรายไดจ้ากการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร 

มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2563 
และปี 2562 จ านวน 438.92 ลา้นบาทและ 
109.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้
จ านวน 329.78 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการ
ลดลงรอ้ยละ 302.16 เน่ืองจาก บรษิทัฯ ได้
จดัใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิ อาคาร และสิง่
ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ โดยผู้
ประเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ประเมนิมลูค่า
ยุตธิรรมของทีด่นิตามวธิเีปรยีบเทยีบราคา
ตลาด อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง และ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ตามวธิตีน้ทุนทดแทน 
โดยปรากฏในรายงานประเมนิมลูค่า
สนิทรพัยล์งวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ว่า
มลูค่ายุตธิรรมของทีด่นิสงูกว่ามลูค่าตาม
บญัช ีและมลูค่ายตุธิรรมของอาคารและสิง่
ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต ่ากว่า
ตามบญัช ีบรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์วใ้น
ก าไรขาดทุนส าหรบัปี 2563 แลว้ ผลการ
ประเมนิพบว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่า
กว่ามลูค่าทางบญัช ีบรษิทัฯ จงึไดบ้นัทกึ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
จ านวน 348.16 ลา้นบาท ในปี 2563 มคี่า
เผื่อดอ้ยค่าสนิทรพัยถ์าวร 348.16 ลา้นบาท  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2563 
และปี 2562 จ านวน 431.36 ลา้นบาทและ 
121.65 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่จ านวน 
309.71 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 254.60 เน่ืองจาก บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ี
การประเมนิราคาทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลกู
สรา้ง และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ โดยผู้
ประเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ประเมนิมลูค่า
ยุตธิรรมของทีด่นิตามวธิเีปรยีบเทยีบราคา
ตลาด อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง และ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ตามวธิตีน้ทุนทดแทน 
โดยปรากฏในรายงานประเมนิมลูค่า
สนิทรพัยล์งวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ว่า
มลูค่ายุตธิรรมของทีด่นิสงูกว่ามลูค่าตาม
บญัช ีและมลูค่ายตุธิรรมของอาคารและสิง่
ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต ่ากว่า
ตามบญัช ีบรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์วใ้น
ก าไรขาดทุนส าหรบัปี 2563 แลว้ ผลการ
ประเมนิพบว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่า
กว่ามลูค่าทางบญัช ีบรษิทัฯ จงึไดบ้นัทกึ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
จ านวน 348.16 ลา้นบาท ในปี 2563 มคี่า
เผื่อดอ้ยค่าสนิทรพัยถ์าวร 348.16 ลา้นบาท 
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ก าไร 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 

ก าไรขัน้ต้น งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกี าไร
(ขาดทุน)ขัน้ตน้ใน ปี 2563 และปี 2562 
จ านวน (161.11) ลา้นบาทและ (240.47) 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 79.37 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 
33.00 

งบการเงนิรวม ของบรษิทั มกี าไร(ขาดทุน)
ขัน้ตน้ใน ปี 2563 และ ปี 2562 จ านวน 
(115.05) ลา้นบาทและ (193.79) ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 78.74 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.63 

ก าไรจากการ

ด าเนินงาน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มกี าไร
(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน ในปี 2563 และ
ปี 2562 จ านวน (582.38) ลา้นบาทและ 
(323.93) ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลง
จ านวน 258.45 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการ
ลดลงรอ้ยละ 79.78 

งบการเงนิรวม ของบรษิทั มกี าไร(ขาดทุน)
จากการด าเนินงาน ในปี 2563 และปี 2562 
จ านวน (533.52) ลา้นบาทและ (301.12) 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 
232.41 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 77.18 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัมกี าไร
(ขาดทนุ)สทุธ ิในปี 2563 และ ปี 2562 
จ านวน (571.03) ลา้นบาท และ (401.08) 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 
169.95 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ย
ละ 42.37 

งบการเงนิรวม ของบรษิทัมกี าไร(ขาดทุน)
สทุธ ิใน ปี 2563 และปี 2562 จ านวน 
(542.81) ลา้นบาท และ (398.51) ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่เพิม่จ านวน 144.30 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.21 

 
การแบ่งก าไร – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 งบการเงนิรวม ของบรษิทัมกี าไร(ขาดทุน)สทุธ ิในปี 2563 และปี 2562 จ านวน (540.87) ลา้นบาท และ (402.22) 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 138.65 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.47 
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รายไดร้วม 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ส าหรบัปี 2563 ส าหรบัปี 2562 เพิม่ + / ลด - ส าหรบัปี 2563 ส าหรบัปี 2562 เพิม่ + / ลด - 
  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได้รวม 210.47  100.00% 384.93  100.00% -174.46 -45.32%     -142.70 -32.82% 
รายได้จากการขาย 192.82  91.62%  359.24  93.33% -166.42 -46.33% 279.29  95.59% 420.55  96.71% -141.26 -33.59% 
 -รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้และ
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

113.48  53.92% 202.20  52.53% -88.72 -43.88% 130.78  44.76% 164.70  37.87% -33.91 -20.59% 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 79.35 37.70% 157.05 40.80% - 77.70 -49.47% 69.15  23.67% 99.78  22.95% -30.63 100.00% 

 -รายไดจ้ากการขายและรบัจา้งผลติ 79.35  37.70% 157.05  40.80% -77.70 -49.47% 79.35  27.16% 156.07  35.89% -76.72 -49.16% 
ก าไรจากการโอนเงนิลงทุน - - - - - - - - - - - - 
รายได้อ่ืนๆ 17.65  8.38% 25.68  6.67% -8.04 -31.29% 12.88  4.41% 14.32  3.29% -1.44 -10.05% 

ตน้ทุนขาย 353.93  183.55% 599.72  166.94% -245.79 -40.98% 394.33  141.19% 614.34  146.08% (220.01) -35.81% 
ก าไรขัน้ตน้ (161.11) -83.55% (240.47) -66.94% 79.37  33.00% (115.05) -41.19% (193.79) -46.08% 78.74 40.63% 
รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 438.92  227.63% 109.14  30.38% 329.78 302.16% 431.36  154.45% 121.65  28.93% 309.71 254.60% 
 - คา่ใชจ้า่ยในการขาย 15.32  7.95% 20.82  5.80% (5.50) -26.42% 15.32  5.49% 20.82  4.95% (5.50) -26.42% 
 -คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร 75.44  39.12% 88.32  24.58% (12.88) -14.58% 67.88  24.30% 100.82  23.97% (32.95) -32.68% 
 -คา่เผื่อดอ้ยคา่สนิทรพัยถ์าวร 348.16  98.37% -    0.00% 348.16 100.00% 348.16  88.29% -    0.00% 348.16 100.00% 
 ก าไรจากการด าเนินงาน (582.38) -302.03% (323.93) -90.17% -258.45  -79.78% (533.52) -191.03% (301.12) -71.60% -232.41 77.18% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (33.18) -17.21% (38.51) -10.72% 5.33  -13.84% (54.10) -13.72% (58.02) -13.80% 3.93 -6.77% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้       0.00 0.00% (0.68) 0.00% 0.68 -100.00% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 44.53 23.09% (38.64) -10.75% 83.17  -215.25% 44.81 16.04% (38.69) -9.20% 83.50 -215.83% 

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี (571.03) -296.14% (401.08) -111.64% -169.95  -42.37% (542.81) -194.36% (398.51) -94.76% -144.30 -36.21% 

การแบ่งก าไร-ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่       (540.87) -193.66% (402.22) -95.54% -138.64 -34.47% 
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ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์
สว่นประกอบของสนิทรพัย ์

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 

คณุภาพของสินทรพัย ์ งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มสีนิทรพัยร์วม 
ในปี 2563 และงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
จ านวน 1,491.33 ลา้นบาทและ 2,018.03 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 526.69 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 26.10 ซึง่ส่วนใหญ่มาจาก
การลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สนิทรพัยห์มนุเวยีนที่
เกดิจากสญัญา สนิคา้คงเหลอื ค่าเผือ่ดอ้ยค่าทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงนิรวม ของบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ใน ปี 
2563 และงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 
1,921.81 ลา้นบาทและ 2,472.85 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 551.04 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 22.28 ซึง่ส่วนใหญ่มาจาก
การลดลง เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด- 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สนิทรพัยห์มนุเวยีนที่
เกดิจากสญัญา สนิคา้คงเหลอื และค่าเผือ่ดอ้ยค่า
ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ

 
3) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 
โครงสรา้งเงนิทุน บรษิทั มหีนี้สนิต่อทนุ (D/E Ratio) อยู่ในระดบั 

1.83 เท่า ขณะทีง่บ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 อยู่
ทีร่ะดบั 1.76 เท่า 

ในงบการเงนิรวม ปี 2563 บรษิทั มหีนี้สนิต่อทุน 
(D/E Ratio) อยู่ในระดบั 2.61 เท่า ขณะทีง่บ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 อยู่ทีร่ะดบั 2.63 เท่า  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 494.51 ลา้นบาท 
เปรยีบเทยีบกบังบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มี
ส่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,061.24 ลา้นบาท ซึง่
ลดลง 566.73 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 53.40 เนื่องจาก
บรษิทัมขีาดทุนสุทธ ิ

ส่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 502.17 ลา้นบาท 
เปรยีบเทยีบกบังบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มี
ส่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,040.68 ลา้นบาท ซึง่
ลดลง 538.51 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 51.75 เนื่องจาก
บรษิทัมขีาดทุนสุทธ ิ

หนี้สนิ บรษิทั มหีนี้สนิ จ านวน 996.82 ลา้นบาท ส่วนในงบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทั มหีนี้สนิจ านวน 
956.79 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 40.03 ลา้นบาทหรอื
ลดลงรอ้ยละ 4.18 เนื่องจากมกีารลดลงของเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

บรษิทั มหีนี้สนิ จ านวน 1,419.64 ลา้นบาท ส่วนใน
งบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทั มหีนี้สนิ
จ านวน 1,432.17 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 12.53 
ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 0.87 เนื่องจากมกีาร
ลดลงของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 
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บริษทั  โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 

 

รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม  2563 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและงบการเงิน  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) และงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดง
การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ 
รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) 
และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวม
และเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระ
จากกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ 
ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
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เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้  ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรื่องเหล่านี้ดว้ย   การ
ปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมถงึวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้  ซึง่ได้
รวมวิธกีารตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม 
 
ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มทัง้วธิกีารตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การรบัรูร้ายได้ตามสญัญาระยะยาว 

กลุ่มบรษิทั มรีายไดจ้ากการรบัจา้งตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิและบนอาคารซึง่ท าสญัญากบั
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายแห่ง โดยในปี 2563 กลุ่มกจิการมรีายไดด้งักล่าวแสดงรวมอยู่ในสว่นของก าไร
ขาดทุนเป็นจ านวนเงนิ 130.78 ลา้นบาท ส าหรบังบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และ 113.48 ลา้นบาท ส าหรบังบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 44.76 ของรายไดร้วมส าหรบังบการเงนิรวม และรอ้ยละ 53.92 ของรายได้
รวมส าหรบั     งบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญาระยะยาว 
ประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7.1.1 ขา้พเจา้พจิารณาว่า การรบัรู้
รายได ้ และประมาณการตน้ทุนโครงการและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเหล่านี้เป็นความเสีย่งทีม่นียัส าคญัในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากเป็นเรื่องทีต่อ้งใชดุ้ลยพนิิจทีม่นียัส าคญัของผูบ้รหิารในการประเมนิขัน้ความส าเรจ็ของงาน  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดแ้ละประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว โดยการสุม่เลอืกสญัญาระยะยาว
ทีบ่รษิทัฯ ท ากบัลกูคา้เพื่อทดสอบระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารทีฝ่่ายบรหิารใชใ้นการประเมนิขัน้
ความส าเรจ็ของงาน การประมาณการตน้ทุนงานโครงการ และค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้หากโครงการล่าชา้ และการบนัทกึ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึอ่านสญัญาระยะยาวเพื่อพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ และสอบถามผูบ้รหิาร
เกีย่วกบัเงื่อนไขและความเสีย่งต่างๆ ของสญัญาดงักล่าว และขา้พเจา้ไดป้ระเมนิวธิกีารทีบ่รษิทัฯใชใ้นการประเมนิขัน้
ความส าเรจ็ของงาน การประมาณตน้ทุนตลอดทัง้โครงการและประมาณการค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้โครงการล่าชา้ โดยการ
สอบถามฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารโครงการเกีย่วกบัความคบืหน้าของงานโครงการ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 ซีง่ระบุว่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนสงู
กว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 550.70 ลา้นบาท อกีทัง้มผีลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง โดยมผีลขาดทุนสุทธสิ าหรบั
ปี 2563 เป็นจ านวน 571.03 ลา้นบาท ซึง่ปัจจยัดงักล่าวเป็นเหตุใหส้งสยัเป็นอย่างมากเกีย่วกบัความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิทัฯ ทัง้นี้การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัความสามารถในการด าเนิน
กจิการใหม้ผีลก าไรในอนาคตและความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุนใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้นี้
ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไขในเรื่องนี้ 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 4.2 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบั การน าขอ้ยกเวน้จาก
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี มาถอืปฏบิตัใินการจดัท างบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี้ 
ขา้พเจา้มไิดใ้หข้อ้สรุปอย่างมเีงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 
 
ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทั แต่ไม่รวมถงึ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวไม่ครอบคลมุถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ คอื การอ่านและพจิารณา
ว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลทราบเพื่อใหม้กีารด าเนินการแกไ้ข
ขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมาะสมต่อไป 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัใน
การด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย     ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน
ระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า    การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป    ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอื
ว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีล
ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ  ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้   ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงู

กว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ  การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน  การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู  การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุ

ภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช ้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

 สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้

เกดิ 

ขอ้สงสยัอย่างมนียัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่     ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า

มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกีย่วขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่น

รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม  เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทั

ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลู

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง

ธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ

ก าหนดแนวทาง การควบคุมดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคมุ
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น
อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด    ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้
ขาดความเป็นอสิระ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 6 - 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะ
จากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้ คอื นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรอืน 
 
 
 
 
 

 
 
 

( นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรอืน ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7750 
 
 
บรษิทั ส านกังานปีตเิสว ีจ ากดั 
8/4 ชัน้ 1, 3  ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหานคร 
 
วนัที ่1 มนีาคม 2564 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
        งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

         ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
         

               
        

หน่วย : บาท 

        
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

        
ปี 2563 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2562 

      
หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม่) 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม่) 

รายได้ 
            รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 8.1 

 
        130,783,329  

 
        164,695,198  

 
        113,475,548  

 
        202,197,272  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 
  

         69,153,943  
 

         99,784,978  
 

                      -    
 

                      -    
รายไดจ้ากการขายและรบัจา้งผลติ 8.1 

 
         79,348,414  

 
        156,070,430  

 
         79,348,414  

 
        157,046,457  

รายไดอ้ื่น 
  

8.1 
 

         12,882,737  
 

         14,322,672  
 

         17,645,361  
 

         25,681,756  
รวมรายได้ 

    
        292,168,423  

 
        434,873,278  

 
        210,469,323  

 
        384,925,485  

               ค่าใช้จ่าย 
           ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 8.1 

 
        101,584,017  

 
        177,278,525  

 
        104,717,549  

 
        205,844,107  

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 
  

         43,536,684  
 

         43,190,378  
 

                      -    
 

                      -    
ตน้ทุนขายและรบัจา้งผลติ 

  
         80,341,720  

 
        202,307,299  

 
         80,341,720  

 
        202,307,299  

ค่าใชจ้่ายไม่เตม็ก าลงัการผลติ 
  

        168,870,229  
 

        191,565,382  
 

        168,870,229  
 

        191,565,382  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 

  
         15,321,191  

 
         20,823,820  

 
         15,321,191  

 
         20,823,820  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
  

         67,878,427  
 

        100,823,703  
 

         75,441,361  
 

         88,317,803  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสนิทรพัยถ์าวร 16 

 
        348,157,614  

 
                      -    

 
        348,157,614  

 
                      -    

รวมค่าใชจ้่าย 
   

        825,689,882  
 

        735,989,107  
 

        792,849,664  
 

        708,858,411  

               ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน 
  

       (533,521,459) 
 

       (301,115,829) 
 

       (582,380,341) 
 

       (323,932,926) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 8.1 

 
        (54,096,448) 

 
        (58,023,131) 

 
        (33,177,812) 

 
        (38,507,825) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 
 

                      -    
 

             (681,119) 
 

                      -    
 

                      -    
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 

  
       (587,617,907) 

 
       (359,820,079) 

 
       (615,558,153) 

 
       (362,440,751) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ 19.1 
 

         44,810,430  
 

        (38,686,884) 
 

         44,529,604  
 

        (38,636,461) 
ขาดทุนสุทธิส าหรบัปี 

  
       (542,807,477) 

 
       (398,506,963) 

 
       (571,028,549) 

 
       (401,077,212) 

               ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน 
         รายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรขาดทุนในภายหลงั : 

       
 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 
      

  
ทีก่ าหนดไว ้- สุทธจิากภาษเีงนิได้ 19.2 

 
           4,743,251  

 
              (60,559) 

 
           4,743,251  

 
              (60,559) 

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
  

       (538,064,226) 
 

       (398,567,522) 
 

       (566,285,298) 
 

       (401,137,771) 

               หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
        งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ) 

         ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
         

               
        

หน่วย : บาท 

        
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

        
ปี 2563 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2562 

      
หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม่) 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม่) 

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 
         ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
  

       (540,868,641) 
 

       (402,224,088) 
    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 

  
          (1,938,836) 

 
           3,717,125  

    ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 
  

       (542,807,477) 
 

       (398,506,963) 
    

               การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 
         ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
  

       (536,125,390) 
 

       (402,284,647) 
    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 

  
          (1,938,836) 

 
           3,717,125  

    ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
  

       (538,064,226) 
 

       (398,567,522) 
    

               ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน  (บาท : หุ้น) 
         ขาดทุนสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  29 

 
                  (0.99) 

 
                  (0.74) 

 
                  (1.05) 

 
                  (0.74) 

               หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
         

 



รายงานประจ าปี 2563  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

 

 

69 

 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
                  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
                  ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
                  

        
หน่วย : บาท 

       
  งบการเงนิรวม 

       
  ส่วนของบรษิทัใหญ่ 

    
              

องคป์ระกอบอื่น 
      

            
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 
ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

      
        

ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อก 
 

ส่วนเกนิ 
 

จดัสรรแลว้ 
   

ก าไรจากการ 
 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่ม ี
 

รวมส่วนของ 

      
หมายเหตุ 

 
และเรยีกช าระแลว้ 

 
มลูค่าหุน้ 

 
ส ารองตามกฎหมาย 

 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
โอนเงนิลงทุน 

 
บรษิทัใหญ่ 

 
อ านวจควบคุม 

 
ผูถ้อืหุน้ 

                       ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 (ก่อนปรบัปรุง) 
   

            544,124,723  
 

          1,218,760,870  
 

              55,965,054  
 

           (661,312,246) 
 

            236,424,992  
 

          1,393,963,393  
 

              79,781,979  
 

          1,473,745,372  
ผลสะสมของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัช ี

 
5 

 
                           -    

 
                           -    

 
                           -    

 
             (34,496,874) 

 
                           -    

 
             (34,496,874) 

 
                           -    

 
             (34,496,874) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 (หลงัปรบัปรุง) 
   

            544,124,723  
 

          1,218,760,870  
 

              55,965,054  
 

           (695,809,120) 
 

            236,424,992  
 

          1,359,466,519  
 

              79,781,979  
 

          1,439,248,498  
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี : 

                       ขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 
     

                           -    
 

                           -    
 

                           -    
 

           (402,224,088) 
 

                           -    
 

           (402,224,088) 
 

                3,717,125  
 

           (398,506,963) 
    ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 

    
                           -    

 
                           -    

 
                           -    

 
                   (60,559) 

 
                           -    

 
                   (60,559) 

 
                           -    

 
                   (60,559) 

    รวมขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
   

                           -    
 

                           -    
 

                           -    
 

           (402,284,647) 
 

                           -    
 

           (402,284,647) 
 

                3,717,125  
 

           (398,567,522) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

   
            544,124,723  

 
          1,218,760,870  

 
              55,965,054  

 
         (1,098,093,767) 

 
            236,424,992  

 
            957,181,872  

 
              83,499,104  

 
          1,040,680,976  

                       ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  (ก่อนปรบัปรุง) 
   

            544,124,723  
 

          1,218,760,870  
 

              55,965,054  
 

         (1,096,730,140) 
 

            236,424,992  
 

            958,545,499  
 

              83,499,104  
 

          1,042,044,603  
ผลสะสมของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัช ี

 
5 

 
                           -    

 
                           -    

 
                           -    

 
               (1,363,627) 

 
                           -    

 
               (1,363,627) 

 
                           -    

 
               (1,363,627) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) 
   

            544,124,723  
 

          1,218,760,870  
 

              55,965,054  
 

         (1,098,093,767) 
 

            236,424,992  
 

            957,181,872  
 

              83,499,104  
 

          1,040,680,976  
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนื่องจาก 

                  การน ามาตรฐานการบญัชใีหม่มาถอืปฏบิตั ิ
 

6 
 

                           -    
 

                           -    
 

                           -    
 

                  (444,149) 
 

                           -    
 

                  (444,149) 
 

                           -    
 

                  (444,149) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  (หลงัปรบัปรุง) 

   
            544,124,723  

 
          1,218,760,870  

 
              55,965,054  

 
         (1,098,537,916) 

 
            236,424,992  

 
            956,737,723  

 
              83,499,104  

 
          1,040,236,827  

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี : 
                       ขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 

     
                           -    

 
                           -    

 
                           -    

 
           (540,868,641) 

 
                           -    

 
           (540,868,641) 

 
               (1,938,836) 

 
           (542,807,477) 

    ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 
    

                           -    
 

                           -    
 

                           -    
 

                4,743,251  
 

                           -    
 

                4,743,251  
 

                           -    
 

                4,743,251  
    รวมขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 

   
                           -    

 
                           -    

 
                           -    

 
           (536,125,390) 

 
                           -    

 
           (536,125,390) 

 
               (1,938,836) 

 
           (538,064,226) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   

            544,124,723  
 

          1,218,760,870  
 

              55,965,054  
 

         (1,634,663,306) 
 

            236,424,992  
 

            420,612,333  
 

              81,560,268  
 

            502,172,601  

                       หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
          งบกระแสเงินสด 

            ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
          

                
         

หน่วย : บาท 

         
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

         
ปี 2563 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2562 

       
หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
          ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้

    
       (587,617,907) 

 
       (359,820,079) 

 
       (615,558,153) 

 
       (362,440,751) 

รายการปรบักระทบก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
          

 
เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 

 

 

        ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย 
 

16, 17 และ 18 
 

        171,911,743  
 

        175,686,891  
 

        135,470,711  
 

        140,734,143  
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายตดัจ่าย 

   
                     29  

 
                      -    

 
                      -    

 
                      -    

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
 

10 
 

           2,983,651  
 

           5,326,901  
 

         12,392,075  
 

           5,326,901  
กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

 
10 

 
          (3,226,960) 

 
          (4,499,270) 

 
          (3,226,960) 

 
          (4,499,270) 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ 
 

13 
 

           1,205,421  
 

         13,755,334  
 

           1,205,421  
 

         13,755,334  
กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้ 

 
13 

 
          (4,176,705) 

 
                      -    

 
          (4,176,705) 

 
                      -    

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติจากการ่ใหกู้ย้มืเงนิ 
 

8.2 
 

           1,200,000  
 

                      -    
 

           7,200,000  
 

                      -    
ค่าเผื่อดอ้ยค่าการตรีาคาทรพัยส์นิ 

 
16 

 
        358,681,800  

 
                      -    

 
        358,681,800  

 
                      -    

กลบัรายการค่าเผื่อดอ้ยค่าการตรีาคาทรพัยส์นิ 
 

16 
 

        (10,524,186) 
 

                      -    
 

        (10,524,186) 
 

                      -    
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

 
26 

 
           2,166,306  

 
         12,571,051  

 
           2,166,306  

 
         12,571,051  

กลบัรายการค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
 

26 
 

          (2,616,000) 
 

                      -    
 

          (2,616,000) 
 

                      -    
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์

 
16 และ 17 

 
          (7,909,989) 

 
           6,120,770  

 
          (8,161,952) 

 
           6,120,770  

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์
 

16 
 

              920,216  
 

                      -    
 

              914,870  
 

                      -    
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากกจิการร่วมคา้ 

   
                      -    

 
              681,118  

 
                      -    

 
                      -    

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 
   

             (318,511) 
 

             (558,992) 
 

             (318,511) 
 

             (423,533) 
รบัโอนทรพัยส์นิจากสนิคา้ 

    
             (113,278) 

 
                      -    

 
             (113,278) 

 
                      -    

ก าไรจากการโอนเงนิลงทนุ 
    

                      -    
 

                      -    
 

                      -    
 

          (4,934,010) 
รายไดอ้ื่น 

      
             (380,000) 

 
                      -    

 
             (380,000) 

 
                      -    

ดอกเบีย้รบั 
      

             (444,960) 
 

          (1,998,711) 
 

             (843,394) 
 

             (399,000) 
ค่าใชจ้่ายบวกกลบั 

     
           1,091,538  

 
                      -    

 
           1,091,538  

 
                      -    

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 
     

         54,096,448  
 

         58,023,131  
 

         33,177,812  
 

         38,507,825  
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 

          
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 
    

        (23,071,344) 
 

        (94,711,856) 
 

        (93,618,606) 
 

       (155,680,540) 
สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้) : 

          
 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 
   

         40,291,206  
 

        (23,623,276) 
 

         25,314,339  
 

        110,235,386  

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 

   
           3,052,007  

 
        104,430,004  

 
         10,453,456  

 
        126,216,395  

 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน 

    
               91,748  

 
             (375,759) 

 
               91,748  

 
             (375,759) 

 
สนิคา้คงเหลอื 

     
         40,679,711  

 
        174,068,612  

 
         40,679,711  

 
        174,068,612  

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 

    
             (928,073) 

 
         28,894,721  

 
          (2,239,950) 

 
         29,709,896  

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 

    
              313,335  

 
             (252,029) 

 
              313,335  

 
             (366,635) 

                หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
          งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

           ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
          

                
         

หน่วย : บาท 

         
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

         
ปี 2563 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2562 

       
หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ) 
          หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) : 

           
 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 
   

          (9,023,616) 
 

        (68,896,421) 
 

          (8,834,650) 
 

        (73,956,532) 

 
หนี้สนิหมุนเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 

   
          (1,718,960) 

 
           5,199,458  

 
          (2,766,565) 

 
          (9,328,636) 

 
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายจรงิส าหรบัปี 

 
26 

 
          (1,306,790) 

 
          (2,886,319) 

 
          (1,306,790) 

 
          (2,886,319) 

 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 

    
          (1,687,470) 

 
          (6,342,828) 

 
             (871,376) 

 
        (37,916,998) 

 
หนี้สนิตามสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

   
          (2,075,481) 

 
         15,446,881  

 
          (2,075,480) 

 
         15,446,881  

 
หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 

    
          (2,929,879) 

 
        (11,953,816) 

 
           1,660,878  

 
         22,225,217  

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
   

         41,686,394  
 

        118,997,372  
 

        (33,199,950) 
 

        197,390,968  
จ่าย (รบัคนื) ภาษเีงนิได ้

    
          (1,457,796) 

 
         13,482,925  

 
          (1,097,461) 

 
           4,647,343  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
   

         40,228,598  
 

        132,480,297  
 

        (34,297,411) 
 

        202,038,311  

                กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
          สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มุนเวยีนทีต่ดิภาระค ้าประกนัลดลง (เพิม่ขึน้) 
   

                 2,268  
 

             (414,597) 
 

                 2,268  
 

             (414,597) 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
8.2 

 
          (1,200,000) 

 
          (5,500,000) 

 
          (1,500,000) 

 
          (6,730,500) 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

8.2 
 

                      -    
 

           8,400,000  
 

                      -    
 

           9,630,500  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น 

  
12 

 
             (180,000) 

 
                      -    

 
             (180,000) 

 
                      -    

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น 
 

12 
 

               21,600  
 

                      -    
 

               21,600  
 

                      -    
ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

  
16 

 
          (1,136,673) 

 
        (28,815,555) 

 
          (1,520,000) 

 
             (204,973) 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 
 

16 
 

         10,671,769  
 

           2,656,585  
 

         11,045,601  
 

           2,656,585  
ดอกเบีย้รบั 

      
              489,362  

 
           1,998,711  

 
              471,181  

 
                      -    

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 
   

           8,668,326  
 

        (21,674,856) 
 

           8,340,650  
 

           4,937,015  

                กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
          เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก 
          

 
สถาบนัการเงนิลดลง 

    
        (17,097,432) 

 
       (342,668,885) 

 
        (15,752,717) 

 
       (343,565,394) 

เจา้หนี้ตามสญัญาแฟคตอริง่ลดลง 
   

          (3,189,706) 
 

          (2,340,897) 
 

          (3,189,706) 
 

          (2,340,897) 
ดอกเบีย้จ่ายจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 

   
          (8,228,490) 

 
          (7,386,543) 

 
          (8,228,490) 

 
          (7,386,543) 

รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 
 

8.2 
 

                      -    
 

                      -    
 

           5,800,000  
 

        128,070,704  
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 

 
8.2 

 
                      -    

 
                      -    

 
          (1,350,000) 

 
        (19,938,974) 

                หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
          งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

           ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
          

                
         

หน่วย : บาท 

         
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

         
ปี 2563 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2562 

       
หมายเหตุ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

 
  

 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ต่อ) 
          รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 

  
8.2 

 
         53,328,166  

 
         70,556,644  

 
         53,328,166  

 
         70,556,644  

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 
 

8.2 
 

          (2,044,400) 
 

          (4,148,000) 
 

          (2,044,400) 
 

          (4,148,000) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 
25 

 
                      -    

 
        427,434,144  

 
                      -    

 
        167,434,144  

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

25 
 

        (42,009,571) 
 

       (191,171,410) 
 

             (897,363) 
 

       (160,463,109) 
ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

  
17.2 

 
          (3,089,262) 

 
             (583,271) 

 
          (3,089,262) 

 
             (583,271) 

จ่ายดอกเบีย้ 
     

        (35,646,562) 
 

        (53,124,978) 
 

          (8,922,527) 
 

        (24,505,476) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

   
        (57,977,257) 

 
       (103,433,196) 

 
         15,653,701  

 
       (196,870,172) 

                เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ  
   

          (9,080,333) 
 

           7,372,245  
 

        (10,303,060) 
 

         10,105,154  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 

   
         30,588,908  

 
         23,216,663  

 
         10,795,775  

 
              690,621  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 
   

         21,508,575  
 

         30,588,908  
 

              492,715  
 

         10,795,775  

                ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด 
          1. รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด  

           
  

บรษิทัฯ ซือ้สนิทรพัยโ์ดยการท าสญัญาเช่า 
      

         12,149,793  
 

                      -    
 

         11,542,540  
 

                      -    
2. จ านวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องสนิเชื่อทีอ่าจจะน ามาใช ้

          
  

เพื่อกจิกรรมด าเนินงานในอนาคต 
   

        107,941,402  
 

        213,388,004  
 

         92,683,021  
 

        199,474,338  

                หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิัทฯ 

บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดั  ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อ
วนัที ่ 12 พฤศจกิายน 2529 และไดจ้ดแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัเมื่อวนัที ่ 24 กนัยายน 2547 บรษิทัฯ มี
ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที ่  อาคาร พ.ีบ.ีทาวเวอร ์  ชัน้ที ่16  เลขที ่1000/65, 66, 67 ซอยสขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และมสีาขา 2 แห่ง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงงาน ตัง้อยู่เลขที ่ 88/8 
และ 88/9 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองน ้าแดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา   

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่าย ขายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึรบัจา้ง
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ส าหรบับรษิทัย่อยจดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกจิหลกัในการผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์รวมถงึรบัเหมางานก่อสรา้งทุกชนิด  

การด าเนินงานของบรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยสองแหง่ ไดด้ าเนินการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามโครงการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์สามแห่ง ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคแลว้เสรจ็ในปรมิาณการผลติไฟฟ้ารวม 9 เมกะวตัต ์ โดยวนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ
พาณิชย ์คอื วนัที ่30 ธนัวาคม 2559  และบรษิทัย่อยอกีหนึ่งแห่งไดท้ยอยสง่มอบงานระยะที ่1 (ก าหนดสง่มอบ
ภายในเดอืนธนัวาคม 2559)  ตามสญัญาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารของ
มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง ซึง่ตามสญัญามปีรมิาณการผลติไฟฟ้าขนาด 21 เมกะวตัต ์ทัง้นี้ ตามสญัญาก าหนดใหแ้บ่ง
การสง่มอบงานตดิตัง้เป็น 3 ระยะ และตอ้งตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ์ภายในเดอืนธนัวาคม 2560 ต่อมาบรษิทัฯ 
และคู่สญัญาไดต้กลงรว่มกนัเพื่อขยายระยะเวลาสิน้สดุของสญัญาการสง่มอบงานไปจนกว่างานจะแลว้เสรจ็ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่
ปัจจบุนัไดข้ยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวน ามาซึง่ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการ
ด าเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดเ้ฝ้าตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและ
ประเมนิผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชป้ระมาณการและดุลยพนิิจใน
ประเดน็ต่างๆ เมื่อสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 
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2. ผลการด าเนินงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนสงูกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 550.70 ลา้นบาท และ อกี
ทัง้มผีลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง โดยมผีลขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 2563 เป็นจ านวน 571.03 ลา้นบาท และบรษิัท
ขาดสภาพคล่องในการจ่ายช าระหนี้ระยะสัน้ ปัจจยัดงักล่าวเป็นเหตุให้สงสยัเป็นอย่างมากเกีย่วกบัความสามารถ
ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิทัฯ ทัง้นี้ การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัความสามารถ
ในการด าเนินกจิการใหม้ผีลก าไรในอนาคต    และความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุนให้เพยีงพอต่อการ
ด าเนินงานของ 
บรษิัทฯ งบการเงนินี้จงึไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยถือตามขอ้สมมติทางบญัชทีี่ว่า
บรษิัทฯ จะด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง บรษิทัฯ จงึไม่ได้ปรบัปรุงสนิทรพัยใ์นราคาทีอ่าจขายไดแ้ละไม่ไดป้รบัปรุง
หนี้สนิตามจ านวนเงนิทีจ่ะต้องจ่ายคนืและจดัประเภทบญัชใีหม่ ซึ่งอาจจ าเป็นถ้าบรษิทัฯ   ไม่สามารถด ารงอยู่
ได ้
 

3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนิน้ี  ไดจ้ดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวก
ของผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย
ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ี พ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
วชิาชพีบญัช ี พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี และ
ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจดัท าและสง่งบการเงนิและ
รายการเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 และตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 
2562) เรื่อง “การน าเสนองบการเงนิ” และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง 
“ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที ่ 26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารบญัช ี พ.ศ. 2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั ตัง้แต่
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และมกีารปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ทีจ่ะ
ระบุเป็นอย่างอื่น 
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3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

3.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่ม
บรษิทั)  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้.- 
 การด าเนินธุรกจิ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

รายชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิหลกั ประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั ( * ) ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.96 99.96 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 51.00 51.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 100.00 100.00 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 51.00 51.00 

กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ีท ี จ าหน่ายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลล์
แสงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไทย 50.00 50.00 

( * ) บรษิทัยอ่ยทีย่งัไม่ไดด้ าเนินธุรกรรมเชงิพาณิชย ์

3.2.1  บรษิทัย่อย หมายถงึ กจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไป
แลว้บรษิทัฯ จะถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่ง 

3.2.2 งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามาร่วมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจ
ควบคุมดงักล่าวจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

3.2.3 กลุ่มบรษิทัจดัท างบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเงนิลงทุน
เมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน และบนัทกึสว่นแบง่ก าไรหรอืขาดทนุและการเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีของกจิการร่วม
คา้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัจนถงึวนัทีก่ารมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัสิน้สดุลง 

3.2.4 กลุ่มบรษิทัควบคมุกจิการ เมื่อกลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผู้
ไดร้บัการลงทุนและมคีวามสามารถท าใหเ้กดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการควบคมุ 
ในการประเมนิว่ากลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัพจิารณาถงึการมอียูแ่ละผลกระทบจากสทิธิ
ในการออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจุบนัรวมถงึสทิธใินการ
ออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่กจิการอืน่ถอือยู่ดว้ย 

 วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื วนัทีอ่ านาจในการควบคมุนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุ
เกีย่วกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งตอ้งใชดุ้ลยพนิจิเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

3.2.5 เมื่อมกีารสญูเสยีอ านาจควบคุม กลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในบรษิทัย่อย สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมและสว่นประกอบอื่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อยนัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการ
สญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิที่ยงัคงเหลอือยู่ใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีหรอืเป็น
สนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 
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3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

3.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

3.2.6 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ คอื สว่นของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัย่อยสว่นทีเ่ป็นสว่นได้
เสยีทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
รวม และแสดงในสว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น
ของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมตามอตัราสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า
จากผูถู้กซือ้ 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิัทที่ไม่ท าใหก้ลุ่มบรษิัทสูญเสยีการควบคุมจะบนัทกึบญัชี
โดยถอืเป็นรายการในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

3.2.7 งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่   

3.2.8 งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญัเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่ ส าหรบัรายการ
บญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

3.2.9 ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ราคา
ตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัสว่นของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัยอ่ย ไดต้ดัออกจาก
งบการเงนิรวมแลว้ 

3.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 

4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่

4.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี่
ปรบัปรุงใหม ่ (ฉบบัปรบัปรุง 2562) และออกใหม่ จ านวนหลายฉบบั โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ซึง่มผีลบงัคบัใช้
ส าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหว่างประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการ
บญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน า
มาตรฐาน   การรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัมกีาร
เปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้.- 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

4.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก ่

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่32    การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7   การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

ฉบบัที ่9   เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่16   การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที ่19   การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่า
เครื่องมอืทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารค านวน
การดอ้ยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการ
เกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

การน ามาตรฐานกลุ่มนี้มาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากรายการดงัต่อไปนี้.- 

- การรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์างการเงนิโดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเกดิขึน้ก่อน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะใชว้ธิกีารอย่าง
ง่ายในการพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลกูหนี้การคา้ โดยผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาแลว้ว่าการรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดติขา้งตน้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัใหม้กีารปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตคีวาม
มาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง มาตรฐานฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิส าหรบัสญัญาเช่าทุกรายการทีม่ี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูค่าต ่า  

อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

4.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงอื่นๆ (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้มาถอืปฏบิตัโิดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรกโดยปรบัปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ ผลสะสมของเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีสดงอยู่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงอืน่ๆ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึง่จะไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่อกลุ่ม
กจิการ ไดแ้ก ่

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562)  ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2562)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2562)  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่3   (ปรบัปรุง 2562)  การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2562)  การร่วมการงาน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่23   ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีงนิ
ไดข้องเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีทีท่ า
ใหเ้กดิก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปันผล 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน (การแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ 
หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารบญัชสี าหรบักรณีทีม่กีารแกไ้ขโครงการ การลด
ขนาดโครงการหรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้โดยเมื่อการเปลีย่นแปลงโครงการ
ไดเ้กดิขึน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีารแกไ้ขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบีย้สทุธสิ าหรบัระยะเวลา
ทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

4.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงอื่นๆ (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ตน้ทุนการกูย้มื 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข
ทีเ่กดิจากเงนิทีกู่ม้าโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพรอ้มใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขาย ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่้
มาโดยเฉพาะดงักล่าว บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งน ามารวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (สว่นไดเ้สยีระยะยาวใน
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีระยะยาวในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ซึง่
โดยเน้ือหาแลว้ถอืเป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทุนสทุธใินบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ แต่ไม่ไดน้ าวธิสีว่นไดเ้สยีมาถอื
ปฏบิตั ิบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทาง
การเงนิ ก่อนรบัรูก้ารปันสว่นผลขาดทุนและการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื่อกจิการ
ไดม้าซึง่การควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั ทีถ่อืเป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซือ้ สว่นไดเ้สยี
เดมิทีม่อียู่ก่อนหน้าจะถูกวดัมลูค่าใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 11 เรือ่ง การร่วมการงาน ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื่อ
กจิการไดม้าซึง่การควบคมุร่วมของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่กอ่นหน้าจะตอ้งไมว่ดั
มลูค่าใหม ่

4.2  แนวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชพีบญัช ี ไดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิ
ทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบั และ
เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนช่วงเวลาทีย่งัมคีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2563 และมผีลบงัคบัใช้
ส าหรบัการจดัท างบการเงนิของกจิการทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่ 1 มกราคม 
2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

4.2  แนวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเลอืกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัช ีดงัต่อไปนี้.- 

- เลอืกทีจ่ะไมต่อ้งน าขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมลูค่าของ
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการวดัมลูค่า
ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

- เลอืกทีจ่ะไม่น าขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มลูในการประมาณการความเพยีงพอของ
ก าไรทางภาษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

- เลอืกทีจ่ะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 
เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

4.3  มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชก้รอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐาน
การบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีทีป่รบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2563) และออกใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึง่ได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 
มกราคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหว่างประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ี ในปีทีน่ ามาตรฐานดงักล่าว
มาถอืปฏบิตั ิ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้.- 

กรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

การปรบัปรุงการอา้งองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัใินเรื่อง
ต่อไปนี้.- 
- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกจิการที่เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 

แห่ง ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

4.3  มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบ
การเงนิ รวมทัง้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดแูลรกัษาทรพัยากรเชงิ
เศรษฐกจิของกจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

การปรบัปรุงดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 1 เรือ่ง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 8 เรือ่ง นโยบายการบญัช ี
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 8 เรื่อง 
นโยบายการบญัช ี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ปรบัปรุงค านิยามของ ”ความมี
สาระส าคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึ
การน าความมสีาระส าคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

การปรบัปรุงดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั
ที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ ปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง
โดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไมแ่น่นอนทีเ่กดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เช่น 
อตัราดอกเบีย้อา้งองิทีก่ าหนดจากธุรกรรมการกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรบัปรุงได้
ก าหนดใหก้จิการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก
ความไม่แน่นอนใดๆ นัน้ 

การปรบัปรุงดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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5. รายการแก้ไขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 

ในระหว่างปี 2563  บรษิทัฯ พบว่า มโีครงการตามสญัญาตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติยท์ีเ่ริม่ตดิตัง้ในปี 2560 
และปี 2561 และสิน้สุดโครงการในปี 2562  บางโครงการมตี้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิสะสมแตกต่างไปจากประมาณ
การต้นทุนโครงการทีใ่ชใ้นการวดัขัน้ความส าเรจ็ของงานในการรบัรูร้ายไดง้านตามสญัญา นอกจากนี้ยงัมี
รายการรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ซึง่บนัทกึรวมอยู่ในรายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้รอการรบัรู ้ บรษิทัฯ จงึไดแ้กไ้ข
ขอ้ผดิพลาดโดยปรบัยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
  ปรบัปรงุขอ้ผดิพลาดจาก  
 

31 ธ.ค. 2562 

การรบัรูร้ายได้
จากการขายและ

ตดิตัง้ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

การรบัรูร้ายได้
ตามสญัญา 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 1 ม.ค. 2563 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562    
สนิทรพัยห์มนุเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 6,506 (488) - 6,018 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 6,711 3,626 - 10,337 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 39,575 - (19,839) 19,736 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 5,136 - 17,090 22,226 
ขาดทุนสะสมต้นปี 1,096,730 1,364 - 1,098,094 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
  ปรบัปรงุขอ้ผดิพลาดจาก  
 

ทีเ่คยรายงานไว ้

การรบัรูร้ายได้
จากการขายและ

ตดิตัง้ 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

การรบัรูร้ายได้
ตามสญัญา 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) ปรบัปรงุใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

    

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 143,810 (20,175) (1,629) 122,006 
ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 322,585 (21,478) (1,543) 299,564 
ขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 340,452 (1,303) 86 339,235 
ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  (บาท : หุน้) (0.62) (0.00) (0.00) (0.62) 
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5. รายการแก้ไขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี (ต่อ) 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปรบัปรงุขอ้ผดิพลาดจาก  
 

31 ธ.ค. 2562 

การรบัรูร้ายได้
จากการขาย
และตดิตัง้ 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

การรบัรูร้ายได้
ตามสญัญา 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 1 ม.ค. 2563 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562    
สนิทรพัยห์มนุเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 39,721 755 - 40,476 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 5,938 3,626 - 9,564 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 39,575 - (19,839) 19,736 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 5,136 - 17,090 22,226 
ขาดทุนสะสมต้นปี 757,492 (121) - 757,371 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปรบัปรงุขอ้ผดิพลาดจาก  
 

ทีเ่คยรายงานไว ้

การรบัรูร้ายได้
จากการขาย
และตดิตัง้ 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

การรบัรูร้ายได้
ตามสญัญา 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) ปรบัปรงุใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

    

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ 172,094 37,118 (1,629) 207,583 
ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 333,679 (21,478) (1,543) (310,658) 
ขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 336,358 (58,596) 86 277,848 
ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  (บาท : หุน้) (0.61) 0.10 (0.00) (0.51) 
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6.           ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   
มา ถือปฏิบติั 

ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิขอ้ 5.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัใินระหว่างปี
ปัจจุบนั โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดเ้ลอืกปรบัผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงโดยปรบัปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัที ่
1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

6.1 เครื่องมอืทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า : 

ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และมลูค่าตามบญัชเีดมิ แสดงไดด้งันี้.- 

 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

  
มลูค่ายุตธิรรม  

 
มลูค่ายุตธิรรม 

 
 

มลูค่าตาม ผ่านก าไร ราคาทุน มลูค่าตาม ผ่านก าไร ราคาทุน 

 
บญัชเีดมิ หรอืขาดทุน ตดัจ าหน่าย บญัชเีดมิ หรอืขาดทุน ตดัจ าหน่าย 

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  30,589 -  30,589 10,796 - 10,796 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่  148,624 -  148,624 141,940 - 141,940 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 6,506 - 6,506 39,721 - 39,721 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย - - - 5,700 - 5,700 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีน 
    ทีต่ดิภาระค ้าประกนั 45,979 - 45,979 45,979 - 45,979 

รวม 231,698  - 231,698  244,136 - 244,136 

หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
    จากสถาบนัการเงนิ   109,032 - 109,032 105,026 - 105,026 
เจา้หนี้ตามสญัญาแฟคตอริง่ 8,545 - 8,545 8,545 - 8,545 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 189,328 - 189,328 188,117 - 188,117 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - - - 108,932 - 108,932 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 195,349 - 195,349 195,349 - 195,349 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 47,000 - 47,000 47,000 - 47,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 746,140 - 746,140 167,434 - 167,434 

รวม 1,335,394  - 1,335,594 860,403 - 860,403 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายมมีลูค่าใกลเ้คยีงมลูค่ายุตธิรรม  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทาง
การเงนิมาถงึปฏบิตัไิม่มผีลการะทบต่อก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
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6.         ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  
มาถือปฏิบติั (ต่อ) 

6.2 สญัญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นี้สนิตาม
สญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเชา่ทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของเงนิจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่าทีเ่หลอือยู่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563  โดยอตัราดอกเบีย้ถวั
เฉลีย่ตามนยัของสญัญาเช่าทีก่ลุ่มกจิการน ามาใชใ้นการคดิลดคอืรอ้ยละ 3.275 ส าหรบัสญัญาเช่าทีเ่คยจดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าเงนิทุน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าดว้ย
มลูค่าตามบญัชเีดมิก่อนวนัทีน่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 

ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิ 

การน ามาตรฐานการรายานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้.- 

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย ตามมาตรฐานการรายงาน 

 
 

การบญัชเีดมิ ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่
งบแสดงฐานะการเงิน    
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน    
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 19,898 12,149 32,047 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    
หนี้สนิหมุนเวยีน    
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าที ่
     ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 251 2,976 3,227 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน    
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ - 8,567 8,567 
สว่นของผูถ้อืหุน้    
ขาดทุนสะสมตน้งวด 1,096,730 444 1,097,174 
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6. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มา ถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย ตามมาตรฐานการรายงาน 

 
 

การบญัชเีดมิ ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่
งบแสดงฐานะการเงิน    
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน    
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 12,149 12,149 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    
หนี้สนิหมุนเวยีน    
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าที ่
     ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 251 2,976 3,227 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน    
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ - 8,567 8,567 
สว่นของผูถ้อืหุน้    
ขาดทุนสะสมตน้งวด 757,492 444 757,936 

การวดัมลูค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้.- 

 
  

หน่วย : พนับาท 

 
  

งบการเงนิรวม 
และงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  3,561 
บวก สทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า  7,982 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี  (3) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  11,540 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  254 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  11,794 

ประกอบดว้ย   
หนี้สนิตามสญัญาเช่าหมุนเวยีน  3,227 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน  8,567 

รวม  11,794 
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6. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มา ถือปฏิบติั (ต่อ) 

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้
แรก ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี้.- 

 
 หน่วย : พนับาท 

 
 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พืน้ทีส่ านกังาน  10,585 
ยานพาหนะ  1,565 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้  12,150 

7. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิในการวดัมลูค่า
ขององคป์ระกอบงบการเงนิยกเวน้ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้  ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน และมี
นโยบายการบญัชใีหม่ส าหรบัปี 2563 เนื่องจากการน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงใหม่และออกใหม่ มาถอืปฏบิตั ิ
ดงันี้.- 

-   เครื่องมอืทางการเงนิ 

-   สญัญาเช่า 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายบญัชใีหม่ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยถอืปฏบิตัไิดแ้สดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้  7.19  และ 7.7  ตามล าดบั  

7.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดร้บัรูเ้มื่อลกูคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ หรอื
บรษิทัย่อย คาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัซึง่ไม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษมีูลค่าเพิม่ หรอืภาษขีายอื่น ๆ 
และแสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้ และสว่นลดตามปรมิาณ 

ในกรณีที่มกีารขายสนิคา้พรอ้มการให้บรกิาร (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปัน
ส่วนตามสัดส่วนให้กับสินค้าที่ส่งมอบและภาระที่ต้องปฏิบัติในการให้บริการที่รวมอยู่ในสัญญาโดยให้มี
ความสมัพนัธก์บัราคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถงึก าหนดเรยีกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา” ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ ซึง่จะจดัประเภทเป็นลกูหนี้อื่นเมื่อกจิการมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัช าระโดยปราศจากเงื่อนไข 

จ านวนเงนิทีก่จิการไดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บัจากลกูคา้แต่ยงัมภีาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหก้บัลกูคา้แสดงไวเ้ป็น “หนี้สนิทีเ่กดิ
จากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิ ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดป้ฏบิตัติามภาระทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเสรจ็สิน้ 
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7. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

7.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย (ต่อ) 

7.1.1   รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาว 

รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าฯ และการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะยาวจะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิี
อตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ ซึง่ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบตน้ทุนงานก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบั
ตน้ทุนงานก่อสรา้งทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา  รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ตามขัน้ความส าเรจ็ของงาน
แต่ยงัไมถ่งึก าหนดเรยีกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น "รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ" ภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีน 
ส าหรบัรายไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัรูต้ามขัน้ความส าเรจ็ของงานแต่ไดเ้รยีกช าระเงนิตามสญัญาแลว้ แสดงไวเ้ป็น "รายได้
ค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า"  ภายใตห้นี้สนิหมุนเวยีน 

7.1.2 รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ตามสญัญาระยะสัน้ 

รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อตดิตัง้แลว้เสรจ็ ลกูคา้รบัมอบงานและบรษิทัฯ ไดอ้อกใบแจง้
หนี้ใหก้บัลกูคา้แลว้ 

7.1.3 รายไดจ้ากการขาย  

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่ลกูคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารสง่มอบสนิคา้ใหก้บั
ลกูคา้ 

7.1.4 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อใหบ้รกิารเสรจ็สิน้แลว้ 

7.1.5 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็นจ านวนทีส่ทุธจิากภาษขีายและสว่นลด รายไดจ้ากการขายตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ค านวณตามอตัราทีก่ าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมกีารสง่มอบและลกูคา้ยอมรบัการสง่
มอบนัน้ 

7.1.6 ตน้ทุนทางการเงนิ จากหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ
และรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

7.1.7 รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

7.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสด เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ทีม่ี
ก าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มภีาระผูกพนัใดๆ และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่อง
สูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงนิสดในจ านวนที่ทราบได้และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรอืไม่มีสาระส าคญั
รวมถงึ    ตัว๋เงนิประเภทเผื่อเรยีกและตัว๋เงนิที่มวีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่า และไม่มขีอ้จ ากดัใน
การเบกิใช ้

 เงนิฝากประจ าเกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว 

 เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั" แสดงภายใต้
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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7. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

7.3 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้หมุนนเวยีนอื่น และ ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

 ลกูหนี้การคา้ แสดงดว้ยมลูค่าสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7.18.4 

 นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

 ลกูหนี้การคา้ แสดงตามจ านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็
เงนิจากลกูหนี้ไม่ได ้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้ การวเิคราะหอ์ายุลกูหนี้ และสถานะ
การเงนิปัจจบุนัของลกูหนี้ 

7.4 สนิคา้คงเหลอื 

 สนิคา้คงเหลอื แสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดต ่ากว่าและสทุธดิว้ยจ านวนค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากสนิคา้เสือ่มสภาพ   ราคาทุนค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

 ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ือ้ ตน้ทุนในการแปลงสภาพและตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพ
ปัจจบุนั  ในกรณีของสนิคา้ส าเรจ็รปูและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเสรจ็  ตน้ทุนสนิคา้รวมการปันสว่นของค่าแรง
ทางตรงและค่าโสหุย้การผลติอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถงึระดบัก าลงัการผลติปกต ิ

 มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการ
ขายค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมือ่สนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพ
ปัจจบุนัของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั 

7.5 เงนิลงทุน 

7.5.1 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า  

 บรษิทัฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนต่อเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าเงนิลงทุนนัน้อาจมกีารดอ้ยค่าเกดิขึน้ ถ้าราคา
ตามบญัชขีองเงนิลงทุนสงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จะบนัทกึในก าไร
หรอืขาดทุน  

7.5.2 เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 

 เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทุน    

 เงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ในงบการเงนิรวม แสดงมลูค่าตามวธิสีว่นไดเ้สยี เงนิลงทุนในการร่วมคา้วดัมลูค่า
เริม่แรกดว้ยราคาทุนและปรบัปรุงภายหลงัโดยรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรหรอืขาดทุนหลงัการไดม้าส าหรบัสว่นทีเ่ป็นของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  และรายการเคลื่อนไหวของก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็   เมื่อสว่นแบ่งขาดทนุของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยในการร่วมคา้มมีลูค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในการร่วมคา้ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่รบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนอกีต่อไป  เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัในหนี้ของ
การร่วมคา้หรอืรบัว่าจะจ่ายหนี้แทนการร่วมคา้   
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7. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

7.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

 ทีด่นิ  แสดงมลูค่าดว้ยราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 สว่นปรบัปรุงทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและคา่เผื่อผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า  

 ราคาทุนรวมถงึตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ ตน้ทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีก่จิการ
ก่อสรา้งเอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรงและตน้ทนุทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัย์
เพื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะ
สถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

 สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายใุนการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่
ละสว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์กุประเภทหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์

โดย วธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 5, 10 และ 20 ปี 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 5 - 25 ปี 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 20 ปี 

ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิ 21 ปี 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ  และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

 ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานไดม้กีารทบทวน และปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอื และอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์
ใหเ้หมาะสม 

7.7 สญัญาเช่า 

 ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญา
เช่าหรอืไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคมุการ
ใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุไดส้ าหรบัชว่งเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประเมนิอายุสญัญาเชา่ตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดท้ีร่ะบุในสญัญาเช่าหรอืตาม
ระยะเวลาทีเ่หลอือยูข่องสญัญาเช่าทีม่ผีลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ทัง้นี้พจิารณาถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงใน
เทคโนโลย ี และ/หรอื การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่ออายุของสญัญาเช่าดงักล่าว 
เป็นตน้ 
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7. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

7.7 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

7.7.1 สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีเป็นผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่
สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเชา่ทีส่นิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล (วนัทีส่นิทรพัยอ์า้งองิ
พรอ้มใชง้าน) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรพัยอ์า้งองิและ
หนี้สนิตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุง
ดว้ยการวดัมลูค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ย จ านวนเงนิของ
หนี้สนิตามสญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่า่ยช าระตามสญัญาเช่า 
ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั 

ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้วมถงึประมาณการตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส าหรบัผูเ้ช่าในการรือ้และขนยา้ยสนิทรพัย ์
อา้งองิ การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยอ์า้งองิหรอืการบรูณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชค้ านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรอือายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี้ 

พืน้ทีเ่ขา้ส านกังาน         6  ปี 
ยานพาหนะ         5  ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งองิไดโ้อนใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เมื่อสิน้สดุอายุสญัญาเช่าหรอืราคา
ทุนของสนิทรพัยด์งักล่าวไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิลอืกซือ้ ค่าเสือ่มราคาจะค านวณจากอายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสนิทรพัย ์

หนี้สนิตามสญัญาเช่า   

หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า 
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีห่กัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยู่
กบัดชันีหรอือตัรา จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื รวมถงึราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืก
ซือ้ซึง่มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะใชส้ทิธนิัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลกิ
สญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอื
เงื่อนไขซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กดิขึน้ 
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7. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

7.7 สญัญาเช่า (ต่อ) 

7.7.1 สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีเป็นผูเ้ช่า (ต่อ) 

 หนี้สนิตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคดิลดมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของ
สญัญาเช่าหรอือตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่า
ตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบีย้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระ
หนี้สนิตามสญัญาเช่า นอกจากนี้ มลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลงอายุสญัญาเช่า การเปลีย่นแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิ
สทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งองิสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต า่ 

สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัย์
อา้งองิมมีลูค่าต ่า จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

 นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

7.7.2 สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีเป็นผูเ้ช่า 

ในการประเมนิว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่า หรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบหรอืไม่นัน้  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
พจิารณาถงึเนื้อหาสาระส าคญัของขอ้ตกลงนัน้มากกว่ารปูแบบของสญัญา โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา กล่าวคอื
ขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบกต่็อเมื่อ (ก) การปฏบิตัติามขอ้ตกลงดงักล่าวขึน้อยู่กบั
การใชส้นิทรพัยท์ีเ่ฉพาะเจาะจง และ (ข) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการใหส้ทิธใินการใชส้นิทรพัยท์ีเ่ฉพาะเจาะจงนัน้ 

หากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาและพบว่าขอ้ตกลงใดเป็นสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบ  บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยจะแยกจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนส าหรบัสญัญาเช่า
สนิทรพัย ์ และค่าตอบแทนส าหรบัสว่นทีเ่ป็นองคป์ระกอบอื่น โดยใชม้ลูค่ายตุธิรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก รวมทัง้
พจิารณาจดัประเภทส าหรบัค่าตอบแทนของสญัญาเช่าสนิทรพัยด์งักล่าวเป็นสญัญาเช่าการเงนิหรอืสญัญาเช่า
ด าเนินงาน 

สญัญาเช่าการเงนิ - ดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่า  ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัย ์
ยกเวน้กรรมสทิธิท์างกฎหมายถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าใน
ราคายุตธิรรม ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า พรอ้มภาระหนี้สนิทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้  
และคดิ ค่าเสือ่มราคาโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ ดอกเบีย้หรอืค่าใชจ้่ายทาง
การเงนิและค่าเสือ่มราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ชา่ 

สญัญาเช่าซึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ค่า
เช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

 สทิธกิารเช่าทีด่นิ 

 สทิธกิารเช่าทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 สทิธกิารเช่าทีด่นิกบัรฐัวสิาหกจิ ตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่า (21 ปี) 
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7. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

7.8 ตน้ทุนการกูย้มื 

 ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย ์ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขายได ้ น าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มที่
จะใช ้ ไดต้ามประสงค ์ ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ  ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ  ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ย
ดอกเบีย้และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

7.9 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และค่าตดัจ าหน่าย 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีบ่รษิทัฯ ซือ้มาและมอีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่่ายเริม่แรกสทุธจิาก
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดั ตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัย์
นัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

 ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ค านวณตามอายุการใหป้ระโยชน์ ดงันี้.- 

ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ 5 ปี 

ใบรบัรองคุณภาพ 25 ปี 

7.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

7.10.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

 ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสด และบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนกังานท างานให ้

7.10.2 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

 บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี  ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสม
และเงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจาก
สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีที่
เกดิรายการ 

7.10.3 โครงการผลประโยชน์ 

 ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายุ ซึง่
ขึน้อยู่กบัอายแุละจ านวนปีทีท่ างาน 

 หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยคดิจาก
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัทีร่ายงาน และตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกค านวณ
ขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติอิสิระโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคต
โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนด
ช าระใกล ้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
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7.10.3 โครงการผลประโยชน์ (ต่อ) 

 ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติจิะถูกบนัทกึเขา้
ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถกูรบัรูท้ ัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแกไ้ข
โครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกจิการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.11 ประมาณการหนี้สนิ 

 ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัตามกฎหมายที่
เกดิขึน้ในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่าจะ
สญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ เพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนภาระ
หนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

7.12 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

 รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท  ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ  ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและ
เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน ก าไรหรอื
ขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่าไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดใ้ชส้ญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการก าหนดอตัรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้าซึง่เป็นอตัราแลกเปลีย่นทีท่ าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งจ่ายช าระเงนิตราต่างประเทศใน
อนาคตตามจ านวนและวนัทีท่ีไ่ดต้กลงเป็นการล่วงหน้าลกูหนี้ตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะแปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

7.13 ภาษเีงนิได ้

 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการทีร่บัรูใ้นก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ในกรณีนี้ ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

 ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั  : 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนับนัทกึตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษขีองรฐัโดยค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฏหมายภาษอีากร 
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7.13 ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อ
การตดับญัชทีีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่มใ่ช่การรวม
ธุรกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิรายการ รายการนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชแีละก าไร(ขาดทุน)ทางภาษ ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษ ี (และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกี าไรทาง
ภาษเีพยีงพอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี
โดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราว เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการ
ผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลา
ทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีและหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีจะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิัทฯ และ
บรษิัทย่อยมสีทิธติามกฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวด
ปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีเกี่ยวข้องกบัภาษีเงนิได้ที่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภาษีต่างกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลา
รายงานและท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะ
ไม่มกี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้
เกีย่วขอ้งกบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ในการก าหนดมลูค่าของภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้ง
ค านึงถงึผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษทีีไ่มแ่น่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษทีีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้ และมี
ดอกเบีย้ทีต่อ้งช าระ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าไดต้ัง้ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพยีงพอส าหรบัภาษเีงนิไดท้ีจ่ะจ่ายใน
อนาคต ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษ ี และจาก
ประสบการณ์ในอดตี การประเมนิน้ีอยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมตฐิาน และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มลูใหม่ๆ อาจจะท าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยเปลีย่นการตดัสนิใจโดย
ขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายทีม่อียู่ การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดใ้นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 
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7.14 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 

7.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ  หมายถงึ  บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคมุบรษิทัฯ     หรอืถูก
บรษิทัฯ  

 ควบคุมไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัที่
ด าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัยย่ย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ 

 นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรง
หรอืทางออ้มซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารคนส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของ
บรษิทัฯ ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิ
กบับุคคลดงักล่าว ซึง่มอี านาจชกัจงูหรอืชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบคุคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจ
ควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยค านึงถงึเนื้อหาของ
ความ สมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

7.16 การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชส่นิทรพัยท์างการเงนิ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประเมนิว่ามขีอ้บง่ชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์อง
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดอ้ยค่าลงหรอืไม่ หากมขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยค่าหรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของ
สนิทรพัยเ์ป็นรายปี   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

 มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึ  มลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
หกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยป์ระมาณการกระแส
เงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลู
ค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัย์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

 ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลง
หรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้
และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ รบัรูใ้นงวดก่อน 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ เพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่ายเสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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7.17 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงาน 

 สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความ
เสีย่งและผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอื
ใหบ้รกิารในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความ
เสีย่งและผล ตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

 ผลการด าเนินงานของสว่นงานทีร่ายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ (ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงาน) จะ
แสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันสว่นอย่างสมเหตุสมผล 
รายการทีไ่ม่สามารถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นรายการสนิทรพัยเ์งนิลงทุน ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์
ภาษเีงนิได ้

7.18 เครื่องมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูค่ายตุธิรรม และบวกดว้ยตน้ทุน
การท ารายการเฉพาะในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
อย่างไรกต็าม ส าหรบัลกูหนี้การคา้ทีไ่มม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นียัส าคญั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
จะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรือ่งการรบัรูร้ายได้ 

7.18.1 การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที ่      
วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย             โดยพจิารณาจากแผนธุรกจิของกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ย
มลูค่ายุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธขิองมลูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุน ทัง้นี้ สนิทรพัยท์างการเงนิ
ดงักล่าว หมายรวมถงึ ตราสารอนุพนัธ ์ เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อคา้ เงนิลงทุนในตราสารทุนบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยไม่ไดเ้ลอืกจดัประเภทใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ และสนิทรพัย์
ทางการเงนิทีม่กีระแสเงนิสดทีไ่ม่ไดร้บัช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้ 

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทนุ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เมื่อบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้เพือ่รบักระแสเงนิสดตามสญัญาและเพื่อขายสนิทรพัยท์างการเงนิ 
และเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้
จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบุไวเ้ทา่นัน้ 

 



รายงานประจ าปี 2563  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

 

 

99 

 

7. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

7.18 เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

7.18.1 การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (ต่อ) 

ทัง้นี้ รายไดด้อกเบีย้ ก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรอืการโอนกลบัรายการ
ผลขาดทุนนัน้จะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนและค านวณดว้ยวธิกีารเช่นเดยีวกบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย ในขณะทีก่ารเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมอื่นๆ จะรบัรูผ้่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของ
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมทีเ่คยรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะโอนเขา้ไปยงังบก าไรขาดทุนเมื่อมกีารตดั
รายการสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยถอื
ครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบุไว้
เท่านัน้ สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและต้องมกีารประเมนิการ
ดอ้ยค่า ทัง้นี้ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
ดงักล่าวจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุ 

7.18.2 การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนี้สนิทางการเงนิ 

ตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สญัญาอนุพนัธท์ี่
ใชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

ยกเวน้หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหนี้สนิทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหนี้สนิ
ทาง การเงนิและการตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ โดยการค านวณ
มลูค่าราคาทุน ตดัจ าหน่ายค านึงถงึค่าธรรมเนียมหรอืตน้ทุนทีถ่อืเป็นสว่นหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงินัน้ดว้ย 
ทัง้นี้ ค่าตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแสดงเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุน 

7.18.3 การตดัรายการของเครื่องมอืทางการเงนิ 

 สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัรายการออกจากบญัช ี เมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง 
หรอืไดม้กีารโอนสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทน
เกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ หรอืมกีารโอนการควบคมุในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มกีารโอนหรอืไม่ไดค้งไวซ้ึง่
ความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิกต่็อเมื่อไดม้กีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัของหนี้สนินัน้แลว้ มี
การยกเลกิภาระผกูพนันัน้ หรอืมกีารสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหนี้สนิทางการเงนิทีม่อียู่
ใหเ้ป็นหนี้สนิใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึง่มขีอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแก้ไขขอ้ก าหนดของ
หนี้สนิทีม่อียู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถอืว่าเป็นการตดัรายการหนี้สนิเดมิและรบัรูห้นี้สนิใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่าง
ของมูลค่าตามบญัชดีงักล่าวในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 
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7.18 เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

7.18.4 การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ตราสารหนี้ทัง้หมดทีไ่มไ่ดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูค้า่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของตราสารหนี้ทัง้หมดทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแส
เงนิสดทีจ่ะครบก าหนดช าระตามสญัญากบักระแสเงนิสดทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยคาดว่าจะไดร้บัช าระ และ
คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยประมาณของสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีไ่ดม้า 

ลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบัลกูหนี้
การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา ดงันัน้ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึไม่มกีาร
ตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทางดา้นเครดติ แต่จะรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา โดยอา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจาก
ประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบัลกูหนี้นัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้น
เศรษฐกจิ 

วธิกีารค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น 

ในกรณีทีค่วามเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยไ์ม่ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสญัญาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน 12 
เดอืนขา้งหน้า ในขณะทีห่ากความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการ
เริม่แรก บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยวดัมลูค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ตลอดอายุทีเ่หลอือยูข่องเครื่องมอืทางการเงนิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั เมื่อมกีารคา้งช าระการ
จ่ายเงนิตามสญัญาเกนิกว่า 30 วนั และพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารผดิสญัญา เมื่อมกีารคา้งช าระ
การจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิกว่า 90 วนั อย่างไรกต็าม ในบางกรณี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจพจิารณาว่า
สนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมนียัส าคญัและมกีารผดิสญัญา โดยพจิารณา
จากขอ้มลูภายในหรอืขอ้มลูภายนอกอื่น เช่น อนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 

การตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัช ี เมื่อกจิการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกี
ต่อไป 

7.18.5 การหกักลบของเครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะน ามาหกักลบกนัและแสดงดว้ยยอดสทุธใินงบแสดงฐานะการเงนิก็
ต่อเมื่อกจิการมสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงนิทีร่บัรู ้ และกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
ช าระดว้ยยอดสทุธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิพรอ้มกนั 
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7.19 การวดัมลูค่ายุตธิรรม  

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพื่อโอนหนี้สนิให้
ผูอ้ื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดั
มลูค่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม ยกเวน้ในกรณีที่
ไม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายใน
ตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าที่
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดั
มลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

 ในการน าเทคนิคการวดัมลูค่ายตุธิรรมขา้งตน้มาใช ้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถ
สงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่13 เรื่อง การวดัมลูค่ายุตธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท
ของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้.- 

 ระดบั 1 :  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ไม่ตอ้ง
ปรบัปรุง) 

 ระดบั 2 :  ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ระดบั 3 :  ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

 หากขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมทที่
แตกต่างกนั การวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม
ของขอ้มลูทีอ่ยู่ในระดบัต ่าสุดทีม่นียัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม 

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบั
ชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรม
แบบเกดิขึน้ประจ า 

7.20 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

 ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณ
การและขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั 
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัต่างๆ 
ทีผู่บ้รหิารมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไป
จากมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว้ 

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

 การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงนิน้ี ยกเวน้ 
การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
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7.20 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

7.20.1 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

 การระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ: 

 ในการระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้เพื่อพจิารณาว่าสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็น
ภาระที ่
แยกจากกนัหรอืไม่ กล่าวคอื กจิการจะบนัทกึสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเมื่อสนิคา้หรอื
บรกิารดงักล่าวสามารถระบุไดว้า่แยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลกูคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอื
บรกิารนัน้ 

 การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

 ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไข และ
รายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้เพื่อพจิารณาว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอืเสรจ็สิน้ 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทัง้นี้ กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้.- 

 -   ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 

 -   การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคมุในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 

 - การปฏบิตังิานของกจิการไมก่่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้ และกจิการมสีทิธใิน
การ     รบัช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจุบนั 

 ในกรณีทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขขา้งตน้ กจิการจะรบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

 ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

 ในการบนัทกึรายจ่ายทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่ารายจ่ายดงักล่าวเป็นตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้หรอืไม ่ รวมถงึการก าหนด
วธิกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยด์งักล่าว 

7.20.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

 ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการพจิารณาว่า
บรษิทัฯ   และบรษิทัย่อย ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม ่
โดยใช ้    ดุลยพนิจิบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

7.20.3 การประมาณการตน้ทุนโครงการ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งของแต่ละโครงการโดยวศิวกรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ซึง่ค านวณจากการประมาณการวสัดุ ค่าแรง และค่าโสหุย้ทีต่อ้งใชใ้นการใหบ้รกิารก่อสรา้งจนเสรจ็ ประกอบกบั
การพจิารณาถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงราคาวสัดุก่อสรา้ง บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท าการทบทวน
ประมาณการตน้ทุนอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีต่น้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการ
ตน้ทุนอย่างเป็นสาระส าคญั 
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7.20 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

7.20.4 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้ และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

 ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้แต่ละราย 
โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่ม
ลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ ทัง้นี้ ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิของกลุ่มบรษิทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถงึการผดิสญัญาของลกูคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิใน
อนาคต 

7.20.5 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูค่าทีค่าดว่าอาจเกดิความ
เสยีหายเนื่องจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประมาณค่า
เผื่อสนิคา้ลา้สมยัและการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายขุอง
สนิคา้คงเหลอื 

7.20.6  ค่าเสือ่มราคาของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้าน (ถา้ม)ี 
และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

7.20.7 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

 ฝ่ายบรหิารจะตอ้งพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
และบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 

 ขอ้บ่งชีด้งักล่าวรวมถงึการลดลงอย่างมนียัส าคญัของมลูค่าตลาดหรอืมลูค่าทีไ่ดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ในอนาคต
ของสนิทรพัย ์ การเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของกลยุทธท์างธุรกจิของกจิการทีม่ผีลกระทบต่อการใชส้นิทรพัย์
นัน้ในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง การสญูเสยีสว่นแบ่งตลาด
ทีส่ าคญัของกจิการ รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญั หรอืค าตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ 
เป็นตน้ 

 การทดสอบการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยห์รอืหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
นัน้ๆ ทัง้นี้ กระแสเงนิสดประมาณการบนพืน้ฐานของขอ้มลูการด าเนินงานทีม่อียู่ ณ ปัจจบุนั ซึง่ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใน
อนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสด
ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจาก ภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้ โครงสรา้งตน้ทุน 
การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 
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7.21 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

7.20.8 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษทัฯ 
และบรษิทัย่อย จะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ ฝ่าย
บรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็น
จ านวนเท่าใดโดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละชว่งเวลา 

7.20.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณ
การถงึความน่าจะเป็นทีพ่นกังานจะท างานจนครบเกษยีณอายุโดยค านึงถงึขอ้มลูในอดตีซึง่จะทบทวนทุกปี 
สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณจะค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี  ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังานซึง่จะถูก
ค านวณขึน้ทุกปี 

7.20.10 สญัญาเช่า 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า - กรณีเป็นผูเ้ช่า 

ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า โดยค านึงถงึ
ขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จงูใจทางเศรษฐกจิส าหรบั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใน
การใชห้รอืไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ภายหลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่ามผีล บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิอายุสญัญาเช่าใหม่
หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นียัส าคญัซึง่อยู่ภายใตก้ารควบคุมและสง่ผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่
จะใชส้ทิธเิลอืก 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืสว่นเพิม่ - กรณีเป็นผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พนิิจในการก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในการคดิลดหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดย
อตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงนิทีจ่ าเป็นเพื่อให้
ไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีค่ลา้ยคลงึ โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีค่ลา้ยคลงึ 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยก าหนดอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดข้องสญัญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตาม
สทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ และระยะเวลาตาม
สทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่าบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใช้
สทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า โดยพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและ
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จงูใจในทางเศรษฐกจิส าหรบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในการใชส้ทิธิ
เลอืกนัน้ ภายหลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่ามผีล บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิอายุสญัญาเช่าใหม่หากมเีหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ทีม่นียัส าคญัซึง่อยู่ภายใตก้ารควบคุมและสง่ผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 
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7. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

7.20 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

7.20.11 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

 ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาดและ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองในการประเมนิมูลค่า ซึ่งตวัแปรที่ใช้ในแบบจ าลอง
ได้มาจากการเทียบ เคียงกบัตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต (ทัง้ของธนาคารฯและ
คู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว 
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกบัตัวแปรที่ใช้ในการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่
เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิและการเปิดเผยล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

7.20.12 คดฟ้ีองรอ้ง 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผล
ของคดทีีถู่กฟ้องรอ้งแลว้ อย่างไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดป้ระมาณการไว้ 
 

8. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั กจิการร่วมคา้ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายสว่นหนึ่งของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทั
เหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการรว่มกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อยทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.2 
ประกอบดว้ย.- 

 ลกัษณะ ด าเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 
รายชื่อบรษิทั ความสมัพนัธ ์ ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จ ากดั 1 ส ารวจ ออกแบบและ ไทย - - 
  ตดิตัง้แผงเซลล ์    
  แสงอาทติย ์    
นายอคัรเดช โรจน์เมธา 2 - - 3.96 3.96 
นางปัทมา วงศถ์ว้ยทอง 3 - - - - 

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 1. กรรมการท่านหนึ่งของบรษิทัฯ ดงักล่าวเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

 2. เป็นผูถ้อืหุน้ และเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

 3. เป็นกรรมการของบรษิทั 
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8. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

8.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

    หน่วย : บาท 

   นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ก าหนดราคา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
บริษทัย่อย      
รายไดจ้ากการขายพรอ้มตดิตัง้ ตามสญัญา - - - 1,265,989 
รายไดค้า่บรหิารจดัการ ตามสญัญา - - 4,920,000 8,641,547 
รายไดค้า่บรกิารบ ารงุรกัษา ตามสญัญา - - 8,520,000 6,852,000 
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด - - - 217,700 
ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 7 ต่อปี - - 416,615 407,967 
ดอกเบีย้จา่ย รอ้ยละ 4.20, 7 ต่อปี - - 5,079,405 4,889,546 
ผลขาดทุนดา้นเครดติจากการใหกู้้ยมื  - - 6,000,000 - 
กิจการร่วมค้า      
ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 7 ต่อปี 70,918 103,509 70,918 103,509 
ผลขาดทุนดา้นเครดติจากการใหกู้้ยมื  1,200,000 - 1,200,000 - 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาด 218,138 - 218,138 - 
รายไดอ้ื่น ราคาตลาด 32,800 2,795,800 32,800 2,795,800 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั      
ดอกเบีย้จา่ย รอ้ยละ 2.90, 5.00 10,981,177 7,011,642 10,981,177 7,011,642 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชมุ เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุน
ส ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารโดยสรุปได้
ดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 26,198,879 32,655,910 26,198,879 32,655,910 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 552,843 1,912,305 552,843 1,912,305 

รวม 26,751,722 34,568,215 26,751,722 34,568,215 
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8. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

8.1 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 22,311,126 6,336,590 
กจิการร่วมคา้ 427,444 100,000 427,444 100,000 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,475,391 3,212,238 3,475,391 3,212,238 

รวม 3,902,835 3,312,238 26,213,961 9,648,828 

สินทรพัยห์มุนเวียนท่ีเกิดจากสญัญา    

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ :    
การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ :    
บรษิทัย่อย - - 51,062,054 60,654,675 
มลูค่างานทีเ่รยีกเกบ็ :     
บรษิทัย่อย - - (24,006,276) (27,440,060) 
รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - สทุธ ิ - - 27,055,778 33,214,615 

เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 7,959,394 2,879,990 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,982,717 30,721,336 26,982,717 30,721,336 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27,487,056 16,014,819 27,487,056 16,014,819 

รวม 54,469,773 46,736,155 62,429,167 49,616,145 

หน้ีสินหมุนเวียนท่ีเกิดจากสญัญา    
รายไดค้่างานรบัล่วงหน้า     
มลูค่างานทีเ่รยีกเกบ็ :     
กจิการร่วมคา้ - 791,948 - 791,948 
การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ :    
กจิการร่วมคา้ - (786,635) - (786,635) 

รายไดค้่างานรบัล่วงหน้า - สทุธ ิ - 5,313 - 5,313 
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8. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

8.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 
 หน่วย : บาท 

 
 งบการเงนิรวม 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น 
เครดติทีค่าดว่า 

จะเกดิขึน้ 

 
ยอดคงเหลอื 
31 ธ.ค. 63  

อตัราดอกเบีย้ 
ยอดคงเหลอื 

รายการเคลือ่นไหวระหว่าง
ปี 

 
(รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 63 ใหกู้เ้พิม่ รบัช าระ 

กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ี
ท ี 7.00 - 1,200,000 - 

 
(1,200,000) - 

รวม  - 1,200,000 - (1,200,000) - 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม  

 
 หน่วย : บาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น 
เครดติทีค่าดว่า 

จะเกดิขึน้ 

 
ยอดคงเหลอื 
31 ธ.ค. 63  

อตัราดอกเบีย้ 
ยอดคงเหลอื 

รายการเคลือ่นไหวระหว่าง
ปี 

 
(รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 63 ใหกู้เ้พิม่ รบัช าระ 

บรษิทั โซลารต์รอน  
     เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั 7.00 5,700,000 300,000 - 

 
(6,000,000) - 

กจิการร่วมคา้ เอส แอล ท ี
ท ี 7.00 - 1,200,000 - (1,200,000) - 

รวม  5,700,000 1,500,000 - (7,200,000) - 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม จ านวน 7 ฉบบั 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้แก่บรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มี
รายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี - - - - 
บวก เพิม่ขึน้ระหว่างปี 1,200,000 - 7,200,000 - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 1,200,000 - 7,200,000 - 
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8. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

8.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- (ต่อ) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัยอ่ย 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี ยอดคงเหลอื 

 
(รอ้ยละ : ต่อปี) 1 ม.ค. 63 ใหกู้้เพิม่ รบัช าระ 31 ธ.ค. 63 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 
จ ากดั 7.00 1,600,000 - - 1,600,000 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 
จ ากดั 4.20 93,448,631 - - 93,448,631 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 
จ ากดั 7.00 13,883,099 5,800,000 (1,350,000) 18,333,099 

รวม  108,931,730 5,800,000 (1,350,000) 113,381,730 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อยขา้งตน้ บรษิทัฯ กูย้มืโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิซึง่ครบก าหนดเมื่อทวงถาม จ านวน 21 ฉบบั 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 
 หน่วย : บาท 

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลอื 

 

(รอ้ยละ : ต่อ
ปี) 

1 ม.ค. 63 กูเ้พิม่ จ่ายช าระ 31 ธ.ค. 63 

กรรมการท่านที ่1 - 12,515,644 2,633,166 (1,494,400)  13,654,410 
กรรมการท่านที ่2 2.90 และ 5.00 182,833,106 50,695,000 (550,000) 232,978,106 

รวม  195,348,750 53,328,166 (2,044,400) 246,632,516 

บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืจากกรรมการ 2 ท่าน โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิซึง่ครบก าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม  

8.3 ขอ้มลูอื่น 

บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อยสามแห่งและกจิการร่วมคา้แห่งหนึ่ง โดยใชห้ลกัประกนัตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 และขอ้ 26 
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9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

เงนิสดในมอื 59,181 95,000 39,181 75,000 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัยแ์ละ 
เงนิฝากธนาคาร -      กระแสรายวนั 21,449,394 30,445,245 453,534 10,672,112 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทประจ า 3 เดอืน - 48,663 - 48,663 
รวม 21,508,575 30,588,908 492,715 10,795,775 

เงนิฝากธนาคารประเภทประจ าดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.65 - 1.00 ต่อปี 
 

ในปี 2563 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัใิหม้กีารเปิดบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยใ์นนามของ
พนกังานผูร้กัษาเงนิสด โดยเบกิจ่ายเงนิจากบญัชดีงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการอนมตัจิากกรรมการผูม้อี านาจ 
 

10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ลกูหนี้การคา้     
บรษิทัย่อย - - 13,777,762 739,691 
กจิการร่วมคา้ 356,526 100,000 356,526 100,000 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,475,391 3,212,238 3,475,391 3,212,238 
บรษิทัอื่น 105,331,675 154,835,750 97,984,135 141,981,974 
ลกูหนี้การคา้ต่างประเทศ 4,740,059 4,502,606 4,740,059 4,502,606 
รายไดค้า้งรบั 5,821,481 - - - 
รวมลกูหนี้การคา้ 119,725,132 162,650,594 120,333,873 150,536,509 
หกั 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (26,831,479) (27,074,788) (36,239,903) (27,074,788) 

รวมลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 92,893,653 135,575,806 84,093,970 123,461,721 
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10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ย.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น     
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัย่อย - - 6,366,500 3,846,650 
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่น 2,867,600 2,867,600 2,867,600 2,867,600 
เงนิทดรองจ่าย 2,876,684 3,012,644 2,729,609 2,974,932 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัย่อย - - 2,166,864 1,750,249 
ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการรว่มคา้ 70,918 - 70,918 - 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัอื่น 302,211 417,530 302,211 417,530 
เงนิจ่ายล่วงหน้า - บรษิทัอื่น 7,370,182 4,794,484 7,370,182 4,794,484 
ลกูหนี้ค่าใชจ้่ายโครงการ 262,048 247,932 262,048 247,932 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 1,349,762 1,708,398 1,168,749 1,578,514 
ลกูหนี้อื่น 249,172 - - - 

รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 15,348,577 13,048,588 23,304,681 18,477,891 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น -     
สทุธ ิ 108,242,230 148,624,394 107,398,651 141,939,612 

ลกูหนี้การคา้  แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ - - 1,039,700 134,071 
ลกูหนี้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระ :     

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 41,901 - 2,421,001 316,720 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 227,437 - 2,057,137 288,900 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 350,342 2,991,506 8,879,603 2,991,506 
มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 3,212,237 320,732 3,212,238 320,732 

รวม  3,831,917 3,312,238 17,609,679 4,051,929 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (290,253) - (9,698,676) - 

สทุธ ิ 3,541,664 3,312,238 7,911,003 4,051,929 
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10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้  แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
บริษทัอ่ืน     
ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 13,921,636 22,828,493 752,615 9,974,717 
ลกูหนี้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระ :     

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 3,198,195 7,569,501 3,198,195 7,569,501 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 23,340 853,496 23,340 853,496 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 11,797 67,718,740 11,797 67,718,740 
มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 98,738,248 60,368,126 98,738,247 60,368,126 

รวม  115,893,216 159,338,356 102,724,194 146,484,580 
หกั 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (26,541,227) 

 
(27,074,788) (26,541,227) 

 
(27,074,788) 

สทุธ ิ 89,351,989 132,263,568 76,182,967 119,409,792 

ลกูหนี้ทีค่า้งเกนิก าหนดช าระมากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป จ านวน 85.42 ลา้นบาท เป็นลกูหนี้หน่วยงานราชการทีฝ่่าย
บรหิารอยู่ระหว่างการด าเนินการตดิตามคาดว่าจะไดร้บัช าระหนี้ทัง้จ านวน  

รายการเปลีย่นแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มดีงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 27,074,788 26,247,157 27,074,788 26,247,157 
บวก เพิม่ระหว่างปี 237,453 5,326,901 237,453 5,326,901 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ(ECL) 2,746,200 - 12,154,623 - 
หกั กลบัรายการระหว่างปี (3,226,961) (4,499,270) (3,226,961) (4,499,270) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 26,831,480 27,074,788 36,239,903 27,074,788 
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11. สินทรพัยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเกิดจากสญัญา 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนี้สนิหมุนเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
มูลค่างานตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาวท่ีท ากบั    
-  บรษิทัย่อย - - 379,465,380 379,465,380 
-  กจิการร่วมคา้ - 791,963 - 791,963 
-  บรษิทัอื่น 379,283,942 305,041,678 379,283,942 305,041,678 

รวมมลูค่าตามสญัญาก่อสรา้งระยะยาว 379,283,942 305,833,641 758,749,322 685,299,021 

เงนิประกนัผลงานตามสญัญา 2,776,254 1,289,000 2,776,254 1,289,000 

สินทรพัยห์มุนเวียนท่ีเกิดจากสญัญา    
รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ    
การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ :    
บรษิทัย่อย - - 51,062,055 61,409,480 
บรษิทัอื่น 93,587,151 112,343,613 94,829,763 112,831,420 

รวม 93,587,151 112,343,613 145,891,818 174,240,900 
มลูค่างานทีเ่รยีกเกบ็ :     
บรษิทัย่อย - - (24,006,276) (27,440,060) 
บรษิทัอื่น (91,863,137) (106,324,979) (91,863,137) (106,324,979) 

รวม (91,863,137) (106,324,979) (115,869,413) (133,765,039) 

รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - สทุธ ิ 1,724,014 6,018,634 30,022,405 40,475,861 

หน้ีสินหมุนเวียนท่ีเกิดจากสญัญา    
รายไดค้่างานรบัล่วงหน้า    
มลูค่างานทีเ่รยีกเกบ็ :    
กจิการร่วมคา้ - 791,948 - 791,948 
บรษิทัอื่น 197,939,153 171,576,176 197,939,153 171,576,176 

รวม 197,939,153 172,368,124 197,939,153 172,368,124 
การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ :     
กจิการร่วมคา้ - (786,635) - (786,635) 
บรษิทัอื่น (195,507,350) (164,228,808) (195,507,350) (164,228,808) 
รวม  (195,507,350) (165,015,443) (195,507,350) (165,015,443) 

รายไดค้่างานรบัล่วงหน้า - สทุธ ิ 2,431,803 7,352,681 2,431,803 7,352,681 
รายไดร้บัล่วงหน้าจากการขายสนิคา้ 3,201,919 1,047,606 3,201,919 1,047,606 

รวมหนี้สนิหมุนเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา 5,633,722 8,400,287 5,633,722 8,400,287 
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12. เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัอ่ืน 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัอื่น มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย้ ยอดคงเหลอื รายการเคลือ่นไหวระหวา่งปี ยอดคงเหลอื 
 (รอ้ยละ : ตอ่ปี) 1 ม.ค. 63 ใหกู้เ้พิม่ รบัช าระคนื 31 ธ.ค. 63 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จ ากดั 7.00 - 180,000 (21,600) 158,400 

 เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม 
 

13. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื  ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 31,135,000 61,215,149 31,135,000 61,215,149 
วตัถุดบิ 6,363,923 16,670,489 6,363,923 16,670,489 
อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง 39,217,697 39,510,693 39,217,697 39,510,693 
รวม 76,716,620 117,396,331 76,716,620 117,396,331 
 หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมลูค่า 

   ของสนิคา้ และเคลื่อนไหวชา้ (16,197,133) (19,168,417) (16,197,133) (19,168,417) 

สทุธ ิ  60,519,487 98,227,914 60,519,487 98,227,914 

 
รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมลูค่าของสนิคา้และเคลื่อนไหวชา้ มรีายละเอยีด

ดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 19,168,417 5,413,083 19,168,417 5,413,083 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างปี 1,205,421 13,755,334 1,205,421 13,755,334 
หกั โอนกลบัระหว่างปี (4,176,705) - (4,176,705) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 16,197,133 19,168,417 16,197,133 19,168,417 
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14. สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีติดภาระค า้ประกนั 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนทีต่ดิภาระค ้าประกนั ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

 
อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ : ตอ่

ปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ประเภทเงนิฝาก ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

เงนิฝากประจ า 3 - 12 เดอืน 
0.45 - 
1.375 

0.65 - 
1.375 45,976,880 45,973,900 45,976,880 45,973,900 

เงนิฝากออมทรพัย ์ 0.375 0.375 - 5,248 - 5,248 

รวม   45,976,880 45,979,148 45,976,880 45,979,148 

เงนิฝากประจ าขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อและการใชไ้ฟฟ้าของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้
จ านวน  
 

15. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย.- 

 
ทุนจดทะเบยีน (พนับาท) ทุนช าระแลว้ (พนับาท) สดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละ) 

 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั 1,000 1,000 1,000 1,000 99.96 99.96 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั 100,000 100,000 33,250 33,250 51.00 51.00 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั 100,000 100,000 100,000 100,000 100.00 100.00 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั 105,000 105,000 105,000 105,000 51.00 51.00 

 

 
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
เงนิลงทุนตามวธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบัส าหรบัปี 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั 998 998 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั 12,749 12,749 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั 100,000 100,000 - - 
บรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั 53,550 53,550 - - 
รวม 167,297 167,297 - - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (998) (998) - - 

สทุธ ิ 166,299 166,299 - - 
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15. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

 

หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2563 ปี 2562 

ยอดยกมาตน้ปี 167,297 200,547 
จ าหน่ายเงนิลงทุน - (33,250) 

ยอดยกไปปลายปี 167,297 167,297 

 
เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2562   บรษิทัฯ  ไดท้ าสญัญาโอนหุน้ทัง้หมดในบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี4 จ ากดั 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายใหม่ซึง่ไมไ่ดม้คีวามเกีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทั   ตามสญัญาโอนหุน้ดงักล่าวผูถ้อืหุน้รายใหมจ่ะเป็น
ผูร้บัโอนหนี้และรายการทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ทีม่กีบับรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี 4 จ ากดั เป็นจ านวนรวม 
38.24 ลา้นบาท  และบรษิทัฯ ไดโ้อนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่าวมลูค่า 33.25 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายใหม ่ 
บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึก าไรจากการโอนเงนิลงทุนเป็นจ านวน 4.93 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงนิส าหรบัปีแลว้  
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16. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิ และ อาคาร และ 

 
โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง 

 
สนิทรพัย ์ งานระหว่างตดิตัง้ 

 
 

ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัรและ พลงังานแสง ตดิตัง้และ 
 

ระหว่างก่อสรา้ง โครงการผลติไฟฟ้า 
 

 
ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ์โรงงาน อาทติย ์ อปุกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ และตดิตัง้ พลงังานแสงอาทคิย ์ รวม 

ราคาทนุ 
         ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 49,349,804 201,848,687 1,959,410,510 650,881,455 17,896,746 33,333,515 - 26,934,618 2,939,655,335 

ซือ้เพิม่ระหวา่งปี - - 99,952 45,000 - - 105,021 28,565,582 28,815,555 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (26,582,254) - (1,227,419) (2,015,869) - - (29,825,542) 
รบัเขา้(โอนออก) - - - 47,636,525 - - - (47,636,525) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 49,349,804 201,848,687  1,932,928,208 698,562,980 16,669,327 31,317,646 105,021 7,863,675 2,938,645,348 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

     
 

   ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 25,887,836 66,921,203 531,241,472 60,499,305 14,739,340 31,614,552 - - 730,903,708 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1,788,601 8,507,238 124,952,157 34,016,558 1,371,257 816,570 - - 171,452,381 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (17,805,230) - (1,227,098) (2,015,859) - - (21,048,187) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 27,676,437 75,428,441 638,388,399 94,515,863 14,883,499 30,415,263 - - 881,307,902 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

         ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 
เพิม่(ลด)ระหวา่งปี - - - - - - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

         ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 12,937,782 133,866,925 1,428,169,038 590,382,150 3,157,406 1,718,963 - 26,934,618 2,197,166,882 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 11,149,181 125,359,687 1,294,539,809 604,047,117 1,785,828 902,383 105,021 7,863,675 2,045,752,701 
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16. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- (ต่อ) 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิ และ อาคาร และ 

 
โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง 

 
สนิทรพัย ์ งานระหว่างตดิตัง้ 

 
 

ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัรและ พลงังานแสง ตดิตัง้และ 
 

ระหว่างก่อสรา้ง โครงการผลติไฟฟ้า 
 

 
ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ์โรงงาน อาทติย ์ อปุกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ และตดิตัง้ พลงังานแสงอาทคิย ์ รวม 

ราคาทนุ 
         ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 49,349,804 201,848,687  1,932,928,208 698,562,980 16,669,327 31,317,646 105,021 7,863,675 2,938,645,348 

ซือ้เพิม่ระหวา่งปี - - - - - 1,277,196 1,633,277 7,390,657 10,301,130 
จ าหน่ายระหวา่งปี - (20,034,844) (42,688,938) (9,360) (12,405,433) (26,888,462) - - (102,022,037) 
รบัเขา้(โอนออก) - - - 7,990,629 - - (1,738,298) (10,828,440) (4,576,109) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 49,349,804 181,813,843 1,890,239,270 706,544,249 42,63,894 5,711,380 - 4,425,892 2,842,348,332 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

    
  

   ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 27,676,437 75,428,441 638,388,399 94,515,863 14,883,499 30,415,263 - - 881,307,902 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1,736,055 7,809,552 118,478,987 35,475,294 1,087,230 568,954 - - 165,156,072 
จ าหน่ายระหวา่งปี - (19,130,483) (41,722,953) (4,014) (12,376,721) (26,230,870) - - (99,465,041) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 29,412,492 64,107,510 715,144,433 129,987,143 3,594,008 4,753,347 - - 946,998,934 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

         ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 10,524,186 1,060,559 - - - - - - 11,584,745 
เพิม่(ลด)ระหว่างปี (10,524,186) 18,400,840 340,280,960 - - - - - 348,157,614 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 19,461,399 340,280,960 - - - - - 359,742,359 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

         ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 11,149,181 125,359,687 1,294,539,809 604,047,117 1,785,828 902,383 105,021 7,863,675 2,045,752,701 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 19,937,312 98,244,934 834,813,877 576,557,106 669,886 958,033 - 4,425,891 1,535,607,040 

          ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย.- 
       

ปี 2563 ปี 2562 
ตน้ทนุการผลติ และตน้ทนุขาย 

       
163,892,061 165,201,297 

ค่าใชจ้า่ยบรหิาร 
       

1,264,011 6,251,084 

รวม 
       

165,156,072 171,452,381 
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16. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- (ต่อ) 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ทีด่นิ และ อาคาร และ เครือ่งจกัรและ 

เครือ่งตกแต่งตดิตัง้
และ 

 
สนิทรพัยร์ะหว่าง 

 
 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 49,349,804 201,848,687 1,958,744,534 17,896,746 33,333,515 - 2,261,173,286 
ซื้อเพิม่ระหว่างปี - - 99,952 - - 105,021 204,973 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (26,582,254) (1,227,419) (2,015,869) - (29,825,542) 
รบัเขา้(โอนออก) - - - - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 49,349,804 201,848,687 1,932,262,232 16,669,327 31,317,646 105,021 2,231,552,717 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 25,887,836 66,921,203 531,205,108 14,739,340 31,614,552 - 670,368,040 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 1,788,601 8,507,238 124,918,028 1,371,257 816,570 - 137,401,694 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (17,805,230) (1,227,098) (2,015,859) - (21,048,187) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 27,676,437 75,428,441 638,317,906 14,883,499 30,415,263 - 786,721,547 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,746 
เพิม่(ลด)ระหว่างปี - - - - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,746 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี        

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 12,937,782 133,866,925 1,427,539,426 3,157,406 1,718,963 - 1,579,220,502 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 11,149,181 125,359,687 1,293,944,326 1,785,828 902,383 105,021 1,433,246,424 
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16. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- (ต่อ) 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ทีด่นิ และ อาคาร และ เครือ่งจกัรและ เครือ่งตกแต่งตดิตัง้และ 

 
สนิทรพัยร์ะหว่าง 

 
 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 49,349,804 201,848,687 1,932,262,232 16,669,327 31,317,646 105,021 2,231,552,717 
ซื้อเพิม่ระหว่างปี - - - - - 1,520,000 1,520,000 
จ าหน่ายระหว่างปี - (20,034,844) (42,688,938) (12,405,433) (26,883,462) - (102,012,677) 
รบัเขา้(โอนออก) - - - - 380,000 113,278 493,278 
จดัประเภทไปเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - - - - (1,738,299) (1,738,299) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 49,349,804 181,813,843 1,889,573,294 4,263,894 4,814,184 - 2,129,815,019 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 27,676,437 75,428,441 638,317,906 14,883,499 30,415,263 - 786,721,546 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 1,736,055 7,809,552 118,478,987 1,087,230 507,750 - 129,619,574 
จ าหน่ายระหว่างปี - (19,130,483) (41,722,953) (12,376,721) (26,109,000) - (99,339,157) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 29,412,492 64,107,510 715,073,940 3,594,008 4,814,013 - 817,001,963 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

       ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 10,524,186 1,060,559 - - - - 11,584,745 
เพิม่(ลด)ระหว่างปี (10,524,186) 18,400,840 340,280,960 - - - 348,157,614 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 19,461,399 340,280,960 - - - 359,742,359 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี        

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 11,149,181 125,359,687 1,293,944,326 1,785,828 902,383 105,021 1,433,246,426 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 19,937,312 98,244,934 834,218,394 669,886 171 - 953,070,697 
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16. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 
ตน้ทุนการผลติ และตน้ทุนขาย   128,355,562 131,150,610 
ค่าใชจ้่ายบรหิาร   1,264,012 6,251,084 

รวม   129,619,574 137,401,694 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มขีอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบั ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์ดงันี้.-  

1) บรษิัทฯ ได้น าที่ดนิและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อาคารโรงงานพร้อมเครื่องจกัรของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยไปจด
 จ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่กบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25 ประกอบ) 

2) บรษิทัฯ มรีาคาทุนของสนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสื่อมราคาจนหมดมูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่จ านวน 72.43 ลา้นบาท   
 (ปี 2562 : 147.82 ลา้นบาท) และมสีนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17 

3)   บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิราคาที่ดนิ อาคาร และสิง่ปลูกสรา้ง และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ โดยผู้ประเมนิ
ราคาอสิระทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  ซึง่ประเมนิ
มูลค่ายุตธิรรมของที่ดนิตามวธิเีปรบีเทยีบราคาตลาด อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง และเครื่องจกัรและอุปกรณ์
ตามวธิตี้นทุนทดแทนโดยปรากฏในรายงานประเมนิมูลค่าสนิทรพัย์ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2563 ว่ามูลค่า
ยุตธิรรมของที่ดนิสูงกว่ามูลค่าตามบญัช ี และมูลค่ายุตธิรรมของอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง และเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ต ่ากว่าตามบญัช ี บรษิทัฯ ได้ปรบัปรุงรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ไวใ้นก าไรหรอื
ขาดทุนส าหรบัปี 2563 แลว้  

  
17. สญัญาเช่า 

17.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ

 รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สรุปไดด้งันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    อาคารและ   
   ทีด่นิ พืน้ทีใ่ชส้อย ยานพาหนะ รวม 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2562 20,799,653 - - 20,799,653 
ค่าตดัจ่ายส าหรบัปี (902,063) - - (902,063) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 19,897,590 - - 19,897,590 
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17. สญัญาเช่า (ต่อ) 

17.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ(ต่อ) 

 รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สรุปไดด้งันี้.- (ต่อ) 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 
   อาคารและ   
  ทีด่นิ พืน้ทีใ่ชส้อย ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ก่อนปรบัปรุง) 22,617,524 - - 22,617,524 
 รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
      ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาใชค้รัง้แรก - 

 
14,442,615 

 
4,500,000 18,942,615 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) 22,617,524 14,442,615 4,500,000 41,560,139 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (4,500,000) (4,500,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 22,617,524 14,442,615 - 37,060,139 
 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ก่อนปรบัปรุง) 2,719,934 - - 2,719,934 
 รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

      ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาใชค้รัง้แรก - 
 

3,857,959 
 

2,934,863 6,792,822 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) 2,719,934 3,857,959 2,934,863 9,512,756 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 906,571 2,405,065 440,137 3,751,773 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (3,375,000) (3,375,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 3,626,505 6,263,024 - 9,889,529 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) 19,897,590 10,584,656 1,565,137 32,047,383 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 18,991,019 8,179,591 - 27,170,610 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ประกอบด้วย.-   ปี 2563 ปี 2562 
ตน้ทุนบรกิาร   906,571 902,063 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร   2,845,202 - 

รวม   3,751,773 902,063 

 
 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดร้บัสทิธใินการใชท้ีด่นิเป็นระยะเวลา 25 ปี ส าหรบัด าเนินการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจาก
 พลงังานแสงอาทติย ์ตามโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์สองแห่ง ซึง่ 

           เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
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17. สญัญาเช่า (ต่อ) 

17.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ(ต่อ) 

 รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้.- (ต่อ) 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคารและ   
  ทีด่นิ พืน้ทีใ่ชส้อย ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ก่อนปรบัปรุง) - - - - 
 รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
      ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาใชค้รัง้แรก 

 
- 

 
14,442,615 

 
4,500,000 18,942,615 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง)  14,442,615 4,500,000 18,942,615 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (4,500,000) (4,500,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 14,442,615 - 14,442,615 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ก่อนปรบัปรุง) - - - - 
 รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
      ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาใชค้รัง้แรก 

 
- 

 
3,857,959 

 
2,934,863 6,792,822 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) - 3,857,959 2,934,863 6,792,822 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 2,407,102 440,137 2,847,239 
จ าหน่ายระหว่างปี - - (3,375,000) (3,375,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 6,265,061 - 6,265,061 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) - 10,584,656 1,565,137 12,149,793 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 8,177,554 - 8,177,554 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี ประกอบด้วย.-   ปี 2563 ปี 2562 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร   2,847,239 - 
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17. สญัญาเช่า (ต่อ) 

17.2 หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ

 หนี้สนิตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า   9,212,707 254,528 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี   (507,954) (3,053) 
มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขัน้ต ่า   8,704,753 251,475 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   (2,447,848) (251,475) 
สทุธ ิ    6,256,905 - 

บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าพืน้ทีอ่าคาร และยานพาหนะเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยมกี าหนดการช าระค่าเช่าเป็นราย
เดอืน อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ถงึ 5 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาทีบ่อกเลกิไม่ได ้

รายการเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้.- 

   
หน่วย : บาท 

  
 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ก่อนปรบัปรุง)   251,475 

รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    

   ฉบบัที ่16 มาใชค้รัง้แรก   11,542,540 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม (หลงัการปรบัปรงุ)   11,794,015 

หกั  จ่ายช าระระหว่างปี  (3,089,262) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  8,704,753 

มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขัน้ต ่า ทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่าสทุธจิากดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชเีป็นดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ไม่เกนิ 1 ปี 2,447,848 - 2,447,848 - 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี              6,256,905 - 6,256,905 - 

รวม 8,704,753 - 8,704,753 - 
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17. สญัญาเช่า (ต่อ) 

17.2 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้.- 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 2,847,239 - 2,847,239 - 
ดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 339,920 - 339,920 - 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการจ่ายช าระ 
     ค่าเช่าผนัแปร 674,100 - 674,100 - 

 

18. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ซอฟแวร ์ ใบรบัรอง งานระหว่าง รวม 
    คอมพวิเตอร ์ คุณภาพ ก่อสรา้ง  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 5,745,104 9,080,819 - 14,825,923 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (1,545,022) (1,787,425) - (3,332,447) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 4,200,082 7,293,394 - 11,493,476 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (1,471,532) (1,532,365) - (3,003,897) 
รบัโอนระหว่างปี - - 1,738,298 1,738,298 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 2,728,550 5,761,029 1,738,298 10,227,877 

 
19. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 91,114,231 47,274,544 90,618,335 47,274,544 
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19. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  (ต่อ) 

19.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   

ณ วนัที ่ 
1 ม.ค. 63 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 63 
   

ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหนี้การคา้ 5,414,957 1,774,973 - 7,189,930 
สนิคา้คงเหลอื 3,833,684 (594,257) - 3,239,427 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการและบรษิทั 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2,063,828 - 2,063,828 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 199,920 - - 199,920 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 69,631,523 - 71,948,472 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (123,828) - (123,828) 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 7,349,034 433,261 (1,185,813) 6,596,482 
ผลขาดทุนทางภาษ ี 28,160,000 (28,160,000) - - 

รวม  47,274,544 45,025,500 (1,185,813) 91,114,231 
 

      
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

ณ วนัที ่ 
1 ม.ค. 63 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 63 
   

ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหนี้การคา้ 5,414,957 1,774,973 - 7,189,930 
สนิคา้คงเหลอื 3,833,684 (594,257) - 3,239,427 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการและบรษิทั 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,440,000 - 1,440,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 199,920 - - 199,920 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 69,631,523 - 71,948,472 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 4,104 - 4,104 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 7,349,034 433,261 (1,185,813) 6,596,482 
ผลขาดทุนทางภาษ ี 28,160,000 (28,160,000) - - 

รวม  47,274,544 44,529,604 (1,185,813) 90,618,335 
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19. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงันี้.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

ณ วนัที ่ 
1 ม.ค. 62 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 62 
   

ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหนี้การคา้ 5,249,431 165,526 - 5,414,957 
สนิคา้คงเหลอื 1,082,617 2,751,067 - 3,833,684 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 199,920 - - 199,920 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,316,949 - - 2,316,949 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 5,396,948 1,936,946 15,140 7,349,034 
ผลขาดทุนทางภาษ ี 71,650,000 (43,490,000) - 28,160,000 

รวม  85,895,865 (38,636,461) 15,140 47,274,544 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มไิดร้บัรูร้ายการผลขาดทุนทางภาษตีัง้แต่ปี  2560 - 2562 เป็นจ านวนเงนิ 930.60 
ลา้นบาท (ปี 2562 : 822.43 ลา้นบาท) เป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี เน่ืองจากบรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็
ว่ายงัไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษดีงักล่าว 

ในปี 2563 บรษิทัฯ บนัทกึปรบัลดสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชสี าหรบัรายการผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้เป็น
จ านวนเงนิ 28.16 ลา้นบาท (ปี 2562 : 43.49 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ พจิารณาเหน็ว่ามคีวาม
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกี าไรทางภาษไีม่เพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี
ดงักล่าวค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 

 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

    หน่วย : บาท 
    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั      
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี  215,070 50,423 - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี ่
   เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรู ้
   เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (45,025,500) 38,636,461 (44,529,604) 38,636,461 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้  (44,810,430) 38,686,884 (44,529,604) 38,636,461 
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19. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้สรุปไดด้งันี้.- (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ปี 2563 ปี 2562 

    
จ านวนเงนิ รายได ้ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ รายได ้ จ านวนเงนิ 

    
ก่อนภาษ ี

 
(คา่ใช้จา่ย)
ทางภาษ ี

สทุธจิาก 
ภาษ ี

ก่อนภาษ ี
 

(คา่ใช้จา่ย)
ทางภาษ ี

สทุธจิาก
ภาษ ี

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั : 
      

ขาดทุน(ก าไร)จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง 
      

   ประมาณการหน้ีสนิส าหรบั     
   ผลประโยชน์พนกังาน (5,929,064) 1,185,813 (4,743,251) 75,699 (15,140) 60,559 

19.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2563 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี
 (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 20% (587,617,907) 20% (615,558,153) 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี  (117,523,581)  (123,111,630) 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่าย     
   ทีไ่ม่สามารถน ามาหกัใน     
   การค านวณก าไรทางภาษ ี  72,713,151  78,582,026 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ)  (44,810,430)  (44,529,604) 
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19. สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 ปี 2562 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี อตัราภาษ ี จ านวนเงนิภาษ ี
 (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 20% (359,820,079) 20% (362,440,751) 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี  (71,964,016)  (72,488,150) 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่าย     
   ทีไ่ม่สามารถน ามาหกัใน     
   การค านวณก าไรทางภาษ ี  110,650,900  111,124,611 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ)  38,686,884  38,636,461 

19.4  อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยค านวณภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธติามบญัชสี าหรบัปีภายหลงั
ปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวล
รษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ วนัที่
รายงาน 
 

20. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

  อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 1.55 - 6.875 2.80 - 7.125 52,714,564 54,037,596 50,052,945 50,031,262 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 4.50 - 5.25 5.25 39,220,000 54,994,400 39,220,000 54,994,400 

รวม    91,934,564 109,031,996 89,272,945 105,025,662 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยใชห้ลกัประกนัต่างๆ เช่นเดยีวกบัหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25 นอกจากนี้ในการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และตัว๋อาวลั บรษิทัฯ ตอ้งมอบอ านาจ
การรบัเงนิจากโครงการตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ านวนหลายสญัญาใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 
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21. เจ้าหน้ีตามสญัญาแฟคตอร่ิง 

 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาแฟคตอริง่กบับรษิทัอื่นแห่งหนึ่ง  โดยสรุปเนื้อหาสาระและเงื่อนไขทีส่ าคญัของสญัญาไดด้งันี้.- 

- การช าระเงนิเบือ้งตน้ส าหรบัค่าสทิธิเ์รยีกรอ้งจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าในใบก ากบัสนิคา้/ใบก ากบัภาษ ี

-  ไดร้บัวงเงนิรวมของจ านวนเงนิขายโอนสทิธเิรยีกรอ้งจ านวน 11 ลา้นบาท 

-  ก าหนดช าระคนืของใบแจง้หนี้ไม่เกนิ 120 วนั ทัง้นี้ สถาบนัการเงนิสามารถทีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงเครดติเทอม
ของใบแจง้หนี้ดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

-  เงนิส ารองเพื่อช าระหนี้  ไม่น้อยกว่าอตัรารอ้ยละ 10 ของมลูค่ารวมในใบก ากบัสนิคา้/ใบก ากบัภาษี 

-  ช าระค่าธรรมเนียมการช าระเงนิเบือ้งตน้ในอตัรารอ้ยละ 14.50 ต่อปี โดยค่าธรรมเนยีมนี้จะค านวณเป็นรายวนั
จากยอดคา้งจากจ านวนเงนิทีไ่ดช้ าระล่วงหน้า 

-  ช าระค่าธรรมเนียมการขายโอนสทิธเิรยีกรอ้งในอตัราทีก่ าหนดต่อรายการ 
 
22. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

เจา้หนี้การคา้     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21,970,919 30,721,336 21,970,919 30,721,336 
บรษิทัอื่น 76,272,676 104,370,224 74,171,889 102,274,125 
ตัว๋เงนิจ่าย 3,180,170 3,584,839 3,180,170 3,584,839 

รวมเจา้หนี้การคา้ 101,423,765 138,676,399 99,322,978 136,580,300 

เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น     
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 4,922,323 4,417,242 4,922,323 4,417,242 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัย่อย - - - 2,879,990 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัและบคุคล 
     ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31,533,227 - 64,046,272 16,014,819 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัอื่น 34,075,688 32,755,452 7,959,394 15,161,888 
เจา้หนี้อื่น 6,554,580 1,047,606 6,306,412 20 
เงนิประกนัผลงาน - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 965,627 - 965,627 - 
เงนิประกนัผลงาน - บรษิทัอื่น 12,000,530 12,527,274 12,000,530 12,527,274 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 90,051,975 50,747,574 96,200,558 51,001,233 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 191,475,740 189,423,973 195,523,536 187,581,533 
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23. ตัว๋แลกเงินขายลด 

รายละเอยีดของตัว๋แลกเงนิขายลด ประกอบดว้ย.- 

ตัว๋แลกเงนิขายลด ประกอบดว้ย.- 
  หน่วย : บาท 

  
งบการเงนิรวมและ     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2563 ปี 2562 
ตัว๋แลกเงนิขายลดยกมา 40,000,000 40,000,000 
หกั จ่ายช าระระหว่างปี - - 

สทุธ ิ 40,000,000 40,000,000 

 
 

   หน่วย : บาท 

จ านวนตัว๋ อตัราคดิลด วนัครบก าหนด 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(ฉบบั) (รอ้ยละ : ต่อปี) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
1 12.00 29 ม.ค. 64 31 ม.ค. 63 20,000,000 20,000,000 
2 10.00 - 12.00 4 ก.พ. 64 6 ก.พ. 63 20,000,000 20,000,000 

รวมตัว๋แลกเงนิขายลด 
 

40,000,000 40,000,000 
 
24. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลอ่ืน 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูร้ะยะสัน้จากบุคคลอื่น มรีายละเอยีดดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) 

ยอดคงเหลอื 
1 ม.ค. 63 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด ยอดคงเหลอื  
31 ธ.ค. 63 กูเ้พิม่ จ่ายช าระ 

วงเงนิที ่1 5.00 7,000,000 - - 7,000,000 
วงเงนิที ่2 6.00 40,000,000 - - 40,000,000 

รวม  47,000,000 - - 47,000,000 

 วงเงนิที ่1 : บรษิทัฯ กูย้มืเงนิโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จ านวน 2 ฉบบั ครบก าหนดช าระเมื่อทวงถาม 

 วงเงนิที ่2 : บรษิทัฯ กูย้มืเงนิโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จ านวน 2 ฉบบั ครบก าหนดช าระในเดอืนธนัวาคม 2563 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เงนิกูย้มืระยะยาวยกมา 746,139,593 509,876,859 167,434,144 160,463,109 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี - 427,434,144 - 167,434,144 
หกั    จา่ยช าระระหว่างปี (42,009,571) (191,171,410) (897,363) (160,463,109) 
บวก (หกั) สว่นปรบัมลูค่าเงนิกูย้มืตามวธิ ี
             อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (619,140) 

 
- 20,519 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 703,510,882 746,139,593 166,557,300 167,434,144 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (44,821,076) (40,943,676) (917,021) (108,887) 

สทุธ ิ 658,689,806 705,195,917 165,640,279 167,325,257 

 
เมื่อวนัที ่ 26 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้กบัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง ผ่อนปรน
เงื่อนไขการช าระหนี้โดยขอช าระหนี้ตามสญัญาเดมิบางสว่นแก่สถาบนัการเงนิ เป็นจ านวน 260 ลา้นบาท รายละเอยีด
ของหนี้สนิและการช าระหนี้ของบรษิทัฯ มดีงันี้.-  

 
รายละเอยีดสนิเชื่อ 

หน่วย : บาท 

เงนิตน้ 
ดอกเบีย้ 
คา้งช าระ รวม 

เงนิกูร้ะยะยาว 160,463,109 538,490 161,001,599 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 9,989,520 45,291 10,034,811 
ธุรกรรมต่างประเทศ 256,981,515 2,946,487 259,928,002 
มลูหนี้คา้งช าระ ณ วนัทีท่ าสญัญาปรบัโครงสรา้ง 427,434,144 3,530,268 430,964,412 
หกั ช าระหนี้บางสว่นโดยการกูย้มืจากบรษิทัย่อย (260,000,000) - (260,000,000) 
 ช าระดอกเบีย้คา้งช าระบางสว่น - (1,429,708) (1,429,708) 
 ลดหนี้ดอกเบีย้คา้งช าระจากการปฏบิตัติามเงื่อนไข - (2,100,560) (2,100,560) 

มลูหนี้คา้งช าระคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 167,434,144 - 167,434,144 

ส าหรบัเงนิตน้คงเหลอืขา้งตน้ บรษิทัฯ ตอ้งผ่อนช าระใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 20 ปี ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นตารางดา้นล่างนี้ 
และดอกเบีย้คา้งช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดตอ้งช าระในงวดสดุทา้ยทีผ่่อนช าระเงนิตน้ 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- (ต่อ) 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมรีายละเอยีดของเงนิกูด้งันี้.- 

วงเงนิกู ้   หน่วย : ลา้นบาท 
(ลา้นบาท) อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการช าระคนื งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2563 ปี 2562 รอ้ยละ (ต่อปี) เงนิตน้และดอกเบีย้ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)     
167.43 167.43 MLR - 3.375, 

MLR - 2.775 
ช าระเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ราย
ไตรมาส จ านวน 79 งวด ดงันี้.- 

166.56 167.43 166.56 167.43 

   - ก.ย. 62 - ม.ิย. 67 งวดละ 1.45 

ลา้นบาท 

    

   -  - ก.ย. 67 - ม.ิย. 74 งวดละ 

2.00 ลา้นบาท 

    

   - ก.ย. 74 - ม.ิย. 82 งวดละ     
  5.75 ลา้นบาท 

    

บริษทั โซลารต์รอน เอน็เนอรยี์ 5 จ ากดั     

304.50 304.50 5.50 ช าระเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ราย
ไตรมาส จ านวน 58 งวด โดยเริม่
ช าระคนืเงนิกูง้วดแรก ในเดอืน 
ม.ิย. 60 และตอ้งช าระใหเ้สรจ็สิน้
ภายในเดอืน ก.ย. 74 

242.35 250.45 - - 

บริษทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ี 2 จ ากดั     

87.00 87.00 5.50 

 

 

 

ช าระเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้    
รายไตรมาส จ านวน 58 งวด   
โดยเริม่ช าระคนืเงนิกูง้วดแรก   
ในเดอืน ม.ิย. 60 และตอ้งช าระ
ใหเ้สรจ็สิน้ภายในเดอืน ก.ย. 74 

65.47 71.56 - - 

บริษทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ี 3 จ ากดั      

260.00 260.00 MLR - 2.575 ช าระเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้    
รายไตรมาส จ านวน 59 งวด   
โดยเริม่ช าระคนืเงนิกูง้วดแรก  
ในเดอืน ธ.ค. 62 และตอ้งช าระ 
ใหเ้สรจ็สิน้ภายในเดอืน ม.ิย.77 

229.13 256.70 - - 

818.93 818.93   703.51 746.14 166.56 167.43 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- (ต่อ) 

รายละเอยีดเงื่อนไขการกูย้มื มดีงันี้.- 

บริษทัฯ : 

 ค ้าประกนัโดยการจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ จ าน าสทิธใินการรบัคนืเงนิฝาก
ธนาคาร และหลกัประกนัทางธุรกจิ (เงนิฝากประจ า) และบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละ
ขอ้จ ากดับางประการ ซึง่รวมถงึการใหบ้รษิทัฯ ด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Eguity Ratio) 
ไม่เกนิ 3 : 1 และบรษิทัฯ ไดจ้ าน าหุน้ของบรษิทั โซลารต์รอน  เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั ทีบ่รษิทัฯ ถอือยู่ทัง้หมด 

 บริษทัยอ่ย : 

บรษิทัย่อย 3 แหง่ค ้าประกนัโดย 

1. จ านองทีด่นิ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัย่อย   

2. มอบสทิธใินการรบัเงนิค่าซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์ 

3 แห่ง และมอบสทิธใินการรบัเงนิค่าซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

หลงัคาอาคารกบัมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งใหแ้ก่สถาบนัการเงนิดงักล่าว 

3. บรษิทัฯ ไดจ้ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนัล าดบัทีส่อง 

4. จ าน าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ  

5. จ าน าหุน้ของบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั ทีบ่รษิทัฯ ถอือยู่ทัง้หมด เป็นหลกัประกนัเพิม่เตมิ   

บรษิทัย่อย ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ ซึง่รวมถงึการใหบ้รษิทัย่อยทัง้ 3 
แห่ง ด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้ือหุน้ (Debt to Eguity Ratio) ไม่เกนิ 3 : 1 และด ารงอตัราสว่น
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไวใ้นอตัราสว่นไม่น้อยกว่า 
1.20 เท่า และ 1.08 เท่า ส าหรบับรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั 
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26. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของพระราช 
บญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังานตาม
สทิธแิละอายุงาน 

26.1 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย.- 

    
หน่วย : บาท 

    
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   
เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 36,745,172 26,984,741 

รบัรูใ้นก าไรขาดทุนส าหรบัปี   
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 5,002,728 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 1,789,598 6,733,443 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 376,708 834,880 

   กลบัรายการค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,616,000) - 

รวม (449,694) 12,571,051 

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี   
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังาน (5,929,064) 75,699 

อื่นๆ   
ผลประโยชน์ทีจ่่ายจรงิระหวา่งปี (1,306,790) (2,886,319) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสิน้งวด   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   
เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 29,059,624 36,745,172 

หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (8,107,940) (11,405,752) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว - สทุธ ิ 20,951,685 25,339,420 
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26. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการระยะเวลาประมาณ 14 ปี และ 26 ปี 
ตามล าดบั 

26.2 ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 

   หน่วย : บาท 

   
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน :   
     ตน้ทุนขายและบรกิาร 784,826 2,691,229 
     ตน้ทุนจดัจ าหน่าย - 1,684,956 
     คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร 867,977 6,382,561 
     คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 513,503 1,912,305 

รวม 2,166,306 12,571,051 

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :   

 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องประมาณการหน้ีสนิ 
  ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษเีงนิได ้ (4,743,251) 60,559 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเกดิขึน้จาก 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 

สมมตฐิานทางการเงนิ 2,630,568 - 
การปรบัปรงุจากประสบการณ์ (7,650,977) 75,699 
สมมตฐิานทางประชากรศาสตร์ (908,654) - 

รวม (5,929,063) 75,699 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) * 1.49 2.63 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ)   6 3 และ 6.25 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 2.87 - 34.38 2 - 76 
อตัรามรณะ (รอ้ยละ) ** TMO2017 TMO2017 
อายคุรบเกษยีณ (ปี) 60 60 
* อา้งองิจากอตัราดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลระยะยาว 
** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 (ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017)  
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26. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจจะเป็น 
ไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน  โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่ จะมผีลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิ
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

 
หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2563 ปี 2562 

อตัราคดิลด 
  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (2,906,392) (3,386,623) 

ลดลง รอ้ยละ 1 3,455,993 4,038,005 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน   
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 3,262,726 4,154,536 
ลดลง รอ้ยละ 1 (2,816,992) (3,547,239) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  

 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (2,762,136) (3,645,570) 
ลดลง รอ้ยละ 1 3,400,492 4,322,985 

 
27. ทุนเรอืนหุ้น 

ปี 2563 

27.1 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติการตัดหุ้น         
จดทะเบยีนส่วนทีไ่ม่ไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 326,473,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ มหีุน้
จดทะเบยีนลดจากเดมิ 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723 บาท 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสรจ็ เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2563 

ปี 2562 

27.2 ทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 มมีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและลดทุนจดทะเบยีน 
ดงันี้ 

27.2.1  ใหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723 บาท ซึง่เคยมมีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน
ตามมตทิีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้
เสรจ็ เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2562 
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27. ทุนเรอืนหุ้น (ต่อ) 

ปี 2562 (ต่อ) 

27.2.2 ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวนเงนิ 326,473,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรดงันี้ 

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 163,237,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่น
การถอืหุน้ทีแ่ต่ละคนถอือยู ่

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 108,824,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 54,412,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 

 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสรจ็ เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 
 
28. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน   ส ารองตามกฎหมายดงักล่าว 
ไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้

 
29. ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธสิ าหรบัปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวน
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดยแสดงการค านวณดงันี้.- 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2563 

 
ปี 2562 

(ปรบัปรุงใหม่) 
ปี 2563 

 
ปี 2562 

(ปรบัปรุงใหม่) 
ขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี (บาท) 540,868,641 (402,224,088) (571,028,549) (401,077,212) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ทีอ่อกจ าหน่าย 
   ระหว่างงวด (หุน้) 544,124,723 544,124,723 544,124,723 544,124,723 
ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุน้) (0.99) (0.74) (1.05) (0.74) 
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30. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน    

ขอ้มลูสว่นงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้  สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิ 
ผลการด าเนินงานของสว่นงาน  ทัง้นี้ ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ คือ กรรมการผูจ้ดัการ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานด าเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน 

สว่นงานด าเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อ
ผูม้อี านาจการตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสว่นงานสนิทรพัย ์ รายไดจ้าก
สว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 
สว่นงาน 1 : จ าหน่ายพรอ้มตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์
สว่นงาน 2 : จ าหน่ายแผงเซลลแ์สงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : จ าหน่ายไฟฟ้า 
สว่นงาน 4 : รบัจา้งผลติ 
สว่นงาน 5 : อื่นๆ 

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการน าเสนอการจ าแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภมูศิาสตรโ์ดยก าหนดจากสถานทีต่ัง้ของลกูคา้ 

  หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงนิรวม 
  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

  
ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 ส่วนงานที ่4 ส่วนงานที ่5 

 
  

ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวม 
รายไดจ้ากการขาย 113.48 79.33 - 96.21 0.01 - 289.04 
หกั รายไดข้ายระหว่างกนั (9.75) - - - - - (9.75) 

รายไดจ้ากการขาย 103.73 79.33 - 96.21 0.01 - 279.29 

ขาดทนุจากการด าเนนิงาน       (546.40) 

รายไดท้ีไ่มส่ามารถปันส่วนได้       12.88 
ตน้ทนุทางการเงนิ       (54.09) 
รายไดภ้าษเีงนิได ้       44.81 
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น       4.74 

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็สุทธสิ าหรบังวด       (538.06) 
ก าไรส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม      (1.94) 

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      (536.12) 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ  
    

   

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

    
   

 
ส่วนทีปั่นส่วนไมไ่ด ้

    

  1,535.61 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   

  1,921.81 
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30. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

  หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงนิรวม  

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 (ปรบัปรุงใหม่) 

  
ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานที่ 2 ส่วนงานที่ 3 ส่วนงานที่ 4 ส่วนงานที่ 5 รวม 

  
ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ ในประเทศ  

รายไดจ้ากการขาย 159.38 145.41 2.50 98.81  9.36 8.16 426.62 
หกั รายไดข้ายระหวา่งกนั (8.12) - - - - - (8.12) 
รายไดจ้ากการขาย 

 151.26 145.41 2.50 98.81 9.36 8.16 415.51 

ขาดทุนจากการด าเนินงาน       (315,45) 
รายไดท้ี่ไม่สามารถปันส่วนได้       14.32 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (58.02) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในกจิการร่วมคา้       (0.68) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้       (38.68) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น       (0.06) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สุทธสิ าหรบัปี       (398.57) 
ก าไรส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม       (3.72) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      (402.28) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  
    

   

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

    
   

 
ส่วนทีปั่นส่วนไม่ได้ 

    

  2,045.75 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
   

  2,473.34 

 
31. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า 29,313,178 106,018,376 29,313,178 106,018,376 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 669,368 40,127,116 669,368 40,127,116 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 24,227,479 30,325,510 24,227,479 30,325,510 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 59,999,645 80,893,327 59,999,645 80,893,327 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 171,911,743 175,686,891 135,470,711 140,734,143 
ตน้ทุนทางการเงนิ 59,592,467 58,023,131 33,177,812 38,507,825 
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32. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 
โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดบางประการ สทิธปิระโยชน์ทีส่ าคญัดงันี้.- 

 
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 ผลติเซลลแ์สงอาทติย์ ผลติเซลลแ์สงอาทติย์ ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 
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. สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั      
5.1 ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั

เครื่องจกัรตามที ่
ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ      
5.2 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 

ส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดร้บั 
8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

 จากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทุนนบัแต่วนัทีเ่ริม่ม ี

     

 รายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้      
5.3 ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั

วตัถุดบิและวสัดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้ 
ครบก าหนดวนัที่ 7 
พฤศจกิายน 2563 

ครบก าหนดวนัที่ 
28 สงิหาคม 2565 

- - - 

 มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติ
เพื่อส่งออกเป็นระยะเวลาที่ 

     

 ก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสรมิฯ      
5.4 ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปันผลจาก

กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 
ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได้
ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการ 

     

 ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคล 

     

5.5 ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการ
ตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวย 

อตัรารอ้ยละ 25 อตัรารอ้ยละ 25 - - - 

 ความสะดวก อตัรารอ้ยละของ 
เงนิลงทุนนอกเหนือการหกั 

     

 ค่าเสื่อมราคาตามปกต ิ      
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32. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน
และสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่

 
กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่

 
 

ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 
 

ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 
 

 

การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ รวม การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ รวม 
รายได ้ 100,405,526 191,762,897 292,168,423 226,222,562 208,650,716 434,873,278 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (188,293,603) (691,492,727) (879,786,330) (270,168,216) (523,844,022) (794,012,238) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จาก 
  เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ - - - - (681,119) (681,119) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ - 44,810,430 44,810,430 - (38,686,884) (38,686,884) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบัปี (87,888,077) (454,919,400) (542,807,477) (43,945,654) (354,561,309) (398,506,963) 

 

 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่

 
กจิกรรมที ่ กจิกรรมที ่

 
 

ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 
 

ไดร้บั ไมไ่ดร้บั 
 

 

การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ รวม การส่งเสรมิ การส่งเสรมิ รวม 
รายได ้ 31,236,031 179,233,292 210,469,323 151,326,189 233,599,296 384,925,485 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (122,591,831) (703,435,645) (826,027,476) (200,919,633) (546,446,603) (747,366,236) 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ - 44,529,604 44,529,604 - (38,636,461) (38,636,461) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบัปี (91,355,800) 479,672,749 (571,028,549) (49,593,444) 351,483,768 (401,077,212) 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี้ คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 
 
33. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี
พ.ศ. 2530  โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน และจะ
จ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ลาออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ  

ในปี 2563 และ 2562 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 0.53 ลา้นบาท และ 2.28 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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34. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นมลูค่าทีใ่กลเ้คยีง
กบัมลูค่าตามบญัช ี 

34.1 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งดา้นการเงนิในดา้นต่างๆ ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด (ซึง่
ประกอบดว้ยความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง นโยบาย
การบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนจากตลาดการเงนิ
ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ไดโ้ดยใหม้ผีลกระทบดา้นลบต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิน้อยทีส่ดุ 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้การคา้
และลกูหนี้อื่นสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มืระยะยาว และ
หนี้สนิตามสญัญาเช่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการ
บรหิารความเสีย่งดงันี้.- 

34.2 ความเสีย่งดา้นเครดติ 

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งในการสญูเสยีทางการเงนิหากลกูคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามพนัธะ
สญัญาต่างๆ อนัเนื่องมาจากเครื่องมอืทางการเงนิ โดยความเสีย่งดงักล่าวประกอบดว้ย ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา เงนิฝากกบัธนาคาร และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น โดยความเสีย่งสงูสดุจากความเสีย่งดา้น
เครดติมมีลูค่าจ ากดัเท่ากบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึตราสารอนุพนัธท์าง
การเงนิ  

34.2.1 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบรหิารความเสีย่งโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้นิเชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสม 
และไม่คาดว่าจะมผีลขาดทุนทางการเงนิอย่างมสีาระส าคญัจากการใหส้นิเชื่อทางการคา้ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้
ตดิตามยอดคงคา้งของลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้อื่นและสนิทรพัยเ์กดิจากสญัญาอย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้การใหส้นิเชื่อของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมม่กีารกระจุกตวัเนื่องจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมฐีานลกูคา้ทีห่ลากหลายและมจี านวนมาก
ราย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยอตัราการตัง้ส ารองของผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านวณโดยพจิารณาจากอายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลกูคา้ทีม่ี
รปูแบบของความเสีย่งดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดักลุ่มลกูคา้ตามประเภทของลกูคา้โดย
พจิารณาจากลษัณะของธุรกจิลกูคา้ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านงึถงึผล
ของความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั มลูค่าของเงนิตามระยะเวลาและขอ้มลูสนบัสนุนทีม่คีวามน่าเชื่อถอืทีม่อียู่ ณ วนัที่
รายงาน โดยเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปัจจบุนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิใน
อนาคต  
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34. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

34.2.2 เครื่องมอืทางการเงนิและเงนิฝากธนาคาร 

ฝ่ายบรหิารเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัยอดคงเหลอืกบัธนาคารและ
สถาบนัการเงนิตามนโยบายบรหิารเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยลงทุนเฉพาะเงนิฝากประจ ากบัธนาคาร
คู่สญัญาทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้เท่านัน้และอยู่ในวงเงนิการลงทุนทีก่ าหนดใหก้บัคู่สญัญาแต่ละราย โดยธนาคารทีเ่ป็น
คู่สญัญาตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติในระดบั
สากลหรอืหนึ่งในสองของธนาคารชัน้น าของประเทศ โดยวงเงนิในการลงทุนจะถูกสอบทานและปรบัปรุงตลอดปี การ
ก าหนดวงเงนิดงักล่าวเป็นการชว่ยลดความเสีย่งจากการกระจุกตวัในการลงทุนและลดความสีย่งจากการขาดทุน
ทางการเงนิอนัอาจเกดิขึน้จากการผดินดัช าระของคู่สญัญา 

34.3 ความเสีย่งดา้นตลาด 

34.3.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น คอื ความเสีย่งทีม่ลูค่ายุตธิรรมหรอืกระแสเงนิสดในอนาคตจะมคีวามผนัผวน
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอนัเกีย่วเน่ืองกบัลกูหนี้/เจา้หนี้การคา้ใน
ต่างประเทศ และเจา้หนี้จากการซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจากการด าเนินงานโดยปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาปิดความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลีย่นดว้ย 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ อตัราแลกเปลีย่น
เฉลีย่ 

 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สินทรพัย ์  
   

 

 ยโูร 76,170 76,170 76,170 76,170 36.4949 

หน้ีสิน      
 เหรยีญสหรฐั 5,150 170,500 5,150 170,500 30.2068 
 ยโูร 4,170 112,551 4,170 112,551 37.2578 
 เหรยีญสงิคโปร ์ 503 21,005 503 21,005 22.9540 

 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไมม่ผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษอีย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรม
ของทรพัยส์นิและหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่
เป็นสกุลเงนิต่างประเทศ 
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34. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

34.3.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ
บญัช ี เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิและหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมี
อตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ดงันัน้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่าความ
เสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะอยู่ในระดบัต ่าจงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนั
ความเสีย่งดงักล่าว  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั  จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ไดด้งันี้.- 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้   อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ไมม่อีตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 59 - - 21,290 159 21,508 0.05 - 1.000 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 108,242 108,242 - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา - - - - 1,724 1,724 - 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 45,974 - - - - 45,974 0.65 - 1.375 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 97,289 - 97,289 1.60 - 6.875 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 191,475 191,475 - 
เงนิกูย้มืจากบุคคลอื่นและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 293,632 - - - - 293,632 2.90, 5.00 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 40,000 - - - - 40,000 10,12 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 28,322 432,839 - 242,350 - 703,511 MLR-2.575, 7 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 49 - - 30,445 95 30,589 0.125 - 1.00 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 148,624 148,624 - 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 45,974 - - 5 - 45,979 0.65 - 1.375 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 117,577 - 117,577 2.80 - 5.25 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 189,424 189,424 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 40,000 - - - - 40,000 10.00, 12.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27,514 461,929 - 256,697 - 746,140 MLR-2.575, 7 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ 251 - - - - 251 4.85 
เงนิกูย้มืจากบุคคลอื่นแลว้กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 242,348 - - - - 242,348 2.90, 5.00 
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34. การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงิน (ต่อ) 

34.3.2 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบี้ยคงที ่ อตัราดอกเบี้ย   อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ไม่มอีตัรา  ดอกเบี้ย 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 453 39 493 0.05 - 0.375 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - - - - 107,399 107,399 - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนทีเ่กดิจากสญัญา - - - - 30,022 30,022 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5,700 - - - - 5,700 7.00 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 45,976 - - - - 45,976 0.15 - 6.875 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 94,628 - 94,628 1.60 - 6.875 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - - - - 195,524 195,524 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 40,000 - - - - 40,000 10,12 
เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 113.38 - - - - 113.38 4.20 - 7.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 917 165,640 - 166,557 - 166,557 7 
เงนิกูย้มืจากบุคคลอื่นและกรรมการ 293,680 - - - - 293,680 10.0, 5.0, 7.0 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบี้ยคงที ่ อตัราดอกเบี้ย   อตัรา 
 ภายใน  มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ไม่มอีตัรา  ดอกเบี้ย 
 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 49 - - 10,473 274 10,796 0.125 - 1.00 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - - - - 141,940 141,940 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 5,700 - - - - 5,700 7.00 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 45,974 - - 5 - 45,979 0.65 - 1.375 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื        
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 113,570 - 113,570 2.80 - 5.25 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - - - - 187,581 187,581 - 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 40,000 - - - - 40,000 10.00, 12.00 
เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย 108,932 - - - - 108,932 7.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 167,434 - 167,434 MLR-3.375,  

MLR-2.775 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ 251 - - - - 251 4.85 
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34. การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมอืทางการเงิน (ต่อ) 

34.4 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งการสภาพคล่องเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการคา้ของแต่ละบรษิทั ซึง่แต่ละ
บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการรกัษาระดบัเงนิสดและการพจิารณาเพิม่วงเงนิเครดติทัง้ในสว่นของภายในบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยและกบัสถาบนัการเงนิอื่นเพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่อ้งการโดยตอ้งอยู่ภายใตแ้นวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประเมนิความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการท าแผนการบรหิารสภาพคล่องอย่าง
ต่อเนื่องและรกัษาระดบัของเงนิสด เงนิฝากประจ า วงเงนิสนิเชื่อแบบผกูพนัทีย่งัไม่ไดใ้ช ้ และวงเงนิแบบสนิเชื่อแบบ
ไม่ผกูพนัจากธนาคารต่างๆ เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่อ้งการ 

รายละเอยีดการครบก าหนดช าระของหนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธแ์ละเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสาร
อนุพนัธข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่พจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสญัญาทีย่งัไม่คดิ
ลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี้.- 

  
 หน่วย  :  พนับาท 
 งบการเงนิรวม (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 
 หมายเหตุ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
    ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 

 
52,715 

 
39,220 

 
- 

 
- 91,935 

เจา้หน้ีตามสญัญาแฟคตอริง่ 21 - 5,355 - - 5,355 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี 
    หมนุเวยีนอื่น 22 

 
- 

 
191,476 

 
- 

 
- 191,476 

ตัว๋แลกเงนิขายลด 23 - 40,000 - - 40,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 8.2 246,632 - - - 246,632 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 24 - 47,000 - - 47,000 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 17.2 - 2,448 6,256 - 8,704 

รวม  299,347 325,499 6,256 - 631,102 
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34. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

34.4 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (ต่อ) 

  
 หน่วย  :  พนับาท 
 งบการเงนิรวม (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) 
 หมายเหตุ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
    ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 

 
54,038 

 
54,994 

 
- 

 
- 109,032 

เจา้หน้ีตามสญัญาแฟคตอริง่ 21 - 11 - - 11 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี 
    หมนุเวยีนอื่น 22 

 
- 

 
189,424 

 
- 

 
- 189,424 

ตัว๋แลกเงนิขายลด 23 - 40,000 - - 40,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 24 47,000 - - - 47,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   25 - 40,943 705,195 - 746,138 

รวม  101,038 325,372 705,195 - 1,131,605 

 

 หน่วย  :  พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 
 หมายเหตุ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
    ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 
20 

 
50,052 

 
39,220 

 
- 

 
- 89,272 

เจา้หน้ีตามสญัญาแฟคตอริง่ 21 - 5,355 - - 5,355 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี 
    หมนุเวยีนอื่น 

 
8.1, 22 

 
- 

 
195,523 

 
- 

 
- 195,523 

ตัว๋แลกเงนิขายลด 23 - 40,000 - - 40,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 
8.2 

 
113,382 

 
- 

 
- 

 
- 113,382 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 8.2 246,632 - - - 246,632 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 24 47,000 - - - 47,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  25 - 917 165,640 - 166,557 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 17.2 - 2,447 6,256 - 8,703 
รวม  457,066 283,462 171,896 - 912,424 
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34. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

34.4 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (ต่อ) 
 หน่วย  :  พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) 
 หมายเหตุ เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
    ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 
20 

 
50,031 

 
54,994 

 
- 

 
- 105,025 

เจา้หน้ีตามสญัญาแฟคตอริง่ 21 - 8,544 - - 8,544 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี 
    หมนุเวยีนอื่น 

 
8.1, 22 

 
- 

 
188,117 

 
- 

 
- 188,117 

ตัว๋แลกเงนิขายลด 23 - 40,000 - - 40,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัที่ 
    เกีย่วขอ้งกนั 

 
8.2 

 
108,932 

 
- 

 
- 

 
- 108,932 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 8.2 246,632 - - - 246,632 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 24 - 47,000 - - 47,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   25 - 109 167,325 - 167,434 

รวม  405,595 338,764 167,325 - 911,684 

34.5 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มื
มอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

35. วงเงินสินเช่ือและการค า้ประกนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้.- 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

วงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 54.50 54.50 50.00 50.00 

วงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีที  50.00 84.50 50.00 71.00 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและการออกหนงัสอื     

    ค ้าประกนั 214.50 383.50 201.00 383.50 

วงเงนิกูย้มืระยะยาว 818.93 818.93 167.43 167.43 

รวม 1,137.93 1,341.43 468.43 671.93 

บรษิทัย่อย 3 แหง่ไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกูย้มืระยะยาวและสนิเชื่อต่างๆ  ในวงเงนิรวม  669.50  ลา้นบาท  ค ้าประกนัโดย
การจดจ านองทีด่นิ โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิกบัสหกรณ์ 3 แห่ง และโครงการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนหลงัคาอาคารกบัมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง 

วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัฯ ค ้าประกนัโดยใชห้ลกัประกนัต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 และขอ้ 26 
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36. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงัต่อไปนี้.- 

 ภาระผกูพนั : 

36.1 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ออกหนงัสอืค ้าประกนัใหแ้กห่น่วยงานต่างๆ เป็นจ านวน
เงนิรวม 67.28 ลา้นบาท (ปี 2562 : 77.09 ลา้นบาท) ส าหรบังบการเงนิรวมและเป็นจ านวนเงนิรวม 62.66 ลา้นบาท (ปี 
2562 : 72.47 ลา้นบาท) ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ 

36.2 บรษิทัย่อยสองแหง่ไดท้ าสญัญาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์การเกษตร ซึง่เป็นเจา้ของโครงการ เป็นระยะเวลา 25 - 26 ปี นบัตัง้แต่วนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
เชงิพาณิชย ์หรอืจนกว่าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างผูส้นบัสนุนโครงการ (บรษิทัย่อย) กบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจะสิน้
ผลบงัคบัใช ้ โดยบรษิทัย่อยตกลงทีจ่ะจ่ายค่าสทิธิใ์นการขายไฟฟ้าแก่เจา้ของโครงการจากจ านวนเงนิยอดขายไฟฟ้าใน
แต่ละเดอืนตามอตัราทีต่กลงรว่มกนัในสญัญา 

36.3 บรษิทัย่อยหนึ่งแห่งไดท้ าสญัญาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารของมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง 
เป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา โดยบรษิทัย่อยไดร้บัค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยใ์นอตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน : 

36.4 บรษิทัย่อยหนึ่งแห่ง มภีาระผกูพนัทีต่้องจ่ายตามสญัญางานก่อสรา้ง โดยมรีายจ่ายในอนาคตจ านวนเงนิรวม 34.24 
ลา้นบาท (ปี 2562 : 42.27 ลา้นบาท) ส าหรบังบการเงนิรวม 

 
37. คดีฟ้องร้อง 

37.1 บรษิทัฯ ถูกเจา้หนี้หลายรายฟ้องรอ้งในคดแีพ่งใหช้ าระหนี้คงคา้ง เป็นจ านวนเงนิรวม 19.82 ลา้นบาท ศาลไดไ้กล่เกลีย่
คดแีละบรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาประนีประนอมผ่อนช าระหนี้ดงักล่าวแลว้ อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มเีจา้หนี้
หนึ่งรายฟ้องรอ้งบรษิทัจากการยกเลกิการใชบ้รกิารโดยเรยีกค่าเสยีหายเป็นจ านวน 18.85 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดคีวาม
ยงัไม่สิน้สุด           

37.2 เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน 2563 เจา้หนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้รายหนึ่ง (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 24 ประกอบ 
ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งใหบ้รษิทัฯ ช าระเงนิคนืหนี้สนิมลูค่า 40 ลา้นบาท ปัจจบนัอยู่ระหว่างการสบืพยาน 

 
38. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 2.83 : 1 (ปี 2562 : 1.37 : 1)  ในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการเป็น 2.02 : 1 (ปี 2562 : 0.47 : 1) 
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39. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

กลุ่มบรษิทัไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 ใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีนงวดปัจจบุนั ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อก าไรสทุธหิรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ 
การจดัประเภทรายการใหม่ มดีงัต่อไปนี้.- 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   

การจดั
ประเภท

รายการใหม ่ เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ตามทีเ่คย
รายงานไว ้

การจดั
ประเภท

รายการใหม ่ เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ตามทีเ่คย
รายงานไว ้

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็      

ตน้ทุนขายพรอ้มตดิตัง้ 177,278,525 (191,565,382) 368,843,907.00 205,844,107 (191,565,382) 397,409,489.00 
คา่ใชจ้า่ยไมเ่ตม็ก าลงัการผลติ 191,565,382 191,565,382 - 191,565,382 191,565,382 - 

 
40. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ี ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


