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เรียนท่านผู้ถือหุ้น  

ปี 2564 เป็นปีแห่งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก และของประเทศไทย เนื่องจาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ผลประกอบการปี 2564 ขาดทุนสุทธิ  286 ล้านบาท 
บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 544,124,723 เป็น  1,360,311,807  บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และ
นวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อขยายฐานการด าเนินงานให้กว้างขึ้น อาทิเช่นรถไฟฟ้า (EV Car) , สถานีประจุ
แบตเตอรี่ส าหรับรถไฟฟ้า และระบบควบคุมอัจฉริยะ ( Smart monitoring System ) เป็นต้น 

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่มอบ
ความไว้วางใจในการด าเนินงาน และให้การสนับสนุนมาโดยตลอด คณะกรรมการและผู้บริหารยังคงยึดมั่น ที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล การรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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ผู้น าทางเทคโนโลยีผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างยั่งยืน 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงาน
ทางเลือกที่ส าคัญของประเทศไทย บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) จึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานในทุก

กิจกรรมของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี ้

 ต่อผู้ถือหุ้น จะด าเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น 

 ต่อลูกค้า  จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
และบริการที่มีคุณภาพระดับสากลด้วยราคาที่ยุติธรรม 

 ต่อคู่ค้า  จะด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
อย่างยั่งยืน 

 ต่อพนักงาน จะสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการ 

 ต่อสังคมชุมชน จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคมในการด าเนินกิจการ ไม่สร้างมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน ท างานให้เป็นมืออาชีพ 

  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ  



 ONE report บมจ. โซลาร์ตรอนแบบรายงานประจ าปี 2564 

3 จาก 74 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจแยกเป็น 4 ประเภท คือ 
ก. ธุรกิจผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)  
ข. ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Engineering, Procurement and Construction /EPC) 
ค. ธุรกิจการบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Service Company / ESCO) 
ง. ธุรกิจการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm and Solar Rooftop) 

(ก) ธุรกิจผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)  

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้โรงงานผลิตแผ่นเซลล์ และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ของ บมจ.โซลาร์ตรอน มีก าลังการผลิตสูงสุดได้ถึง 55 ล้านแผ่นหรือ 1.5 ล้านแผง/
ปี คิดเป็นก าลังการผลิตประมาณ 185 MW/ปี โดยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88/8, 88/9 หมู่ 10 ต าบล
หนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจพลังงาน
ทดแทน อีกทั้งยังได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้
ยกเว้นอัตราภาษีเป็นพิเศษ ส่งผลให้โครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับผิดชอบ สามารถด าเนินการ 
โดยมีต้นทุนการติดตั้งต่อหน่วยไฟฟ้าที่ต่ า เป็นผลให้ผู้ลงทุนได้รบัผลตอบแทนสงูสุด โรงงานผลติ
แผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณลักษณะการ
ผลิตตามคุณสมบัติแหล่งก าเนิดสินค้าของประเทศไทยกับสภาหอการค้าไทย และกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  อีกท้ังสินค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ทั้งใน
ทวีปยุโรป อเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย จึงสามารถส่งออก
ไปขายได้ทั่วโลก  

โดยผลิตภัณฑ์แผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ได้
มาตรฐาน IEC61215, IEC61730 จากสถาบัน TUV Rhineland 
ประเทศเยอรมันนี, มาตรฐาน IEC61215, IEC61730 จากสถาบัน 
JET PVm ประเทศญี่ปุ่น, มาตรฐาน ANSI/UL 1703:2002 R5.12 
จ า ก ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร มั น นี , The Micro generation Produce 
Certification Scheme new BREG mark จากประเทศสหรัฐอเมรกิา
, CE Mark, RoHS Compliant,  มอก.1843-2553 และ มอก.2580-
2555 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และยัง
ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยจริง Made in 
Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตแผ่นเซลล์และแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแล และห่วงใยสังคม 

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1 โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

Figure 1 แผงเซลลแ์สงอาทติย ์

Figure 2  ISO9001:2015 
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(Caring) ท าให้ได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัลอุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry : GI)  ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green system)” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

(ข) ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดต่ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Engineering, Procurement and Construction /EPC) 

 
Figure 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ธ.ก.ส ส านักงานใหญ่ 

 
Figure 4 บริการบ ารุงรักษาดูแลระบบ 
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(ค) ธุรกิจการบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Service Company/ESCO) 

บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทบริหารจัดการพลังงานกับ 
a. กระทรวงพลังงาน  
b. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
c. ธนาคารกสิกรไทย 

โดยผลงานของบริษัทได้แก่ 

 บริการดา้นการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการน าระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน 

 ลงทุนร่วมกับเจ้าของอาคาร / หลงัคา เพื่อผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสดงอาทิตย์เข้าสายส่งท าให้เจ้าของอาคาร 
/ หลังคาประหยดัค่าไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak Rate 

ดังนั้นผลประโยชน์ท่ีประหยัดได้จึงน ามาแบ่งให้กับบริษัทตามที่ตกลงกันกับเจ้าของอาคารหรือหลังคา 

 

Figure 5 หนังสือรบัรองการเป็นบริษัทจดัการพลงังาน ESCO 
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(ง) ธุรกิจการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm and Solar Rooftop) 

แสวงหาโครงการลงทุนใน Solar Farm และ Solar Rooftop กับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน เพื่อลงทุนและแบ่ง
ผลประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Private Power Purchase Agreement) 
ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 

 
สหกรณ์ผูล้ี้ยงไกไ่ข่ลุม่แม่น้ าน้อย จ ากัด 
ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

 

 

สหกรณ์การเกษตรกองทุนสวนยางบางสะพาน จ ากัด 

ต.พงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบครีีขันธ ์

 

 
สหกรณ์โคนมบางสะพาน จ ากดั 

ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (NAC),  ISO 9001 : 2015 (UKAS), ISO 14001:2015 (NAC), 
ISO 14001:2015 (UKAS), ISO 450001:2018, TIS 45001-2561, CSR-DIW,  TLS 8001, 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 Certified by TUV Rheinland 
( Germany) ,  The Micro generation Produce Certification Scheme new BREG mark ( USA) , CE Mark, RoHS 
Compliant,  มอก.1843 และ มอก.2580 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และยังได้รับการรับรองว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยจริง Made in Thailand (MiT)  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึง
คุณภาพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลห่วงใยสังคม (Caring) ท าให้ได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI)  ระดับ 3   ระบบสีเขียว (Green 
system)” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ล า
ดับ 
 

เลขที่บัตรส่งเสริม 
 

บริษัท 
 

ลงวันที ่
 

ตั้งแต่วนัที ่
 

ยกเว้น
ภาษีเงิน
ได้นิติ
บุคคล 

รายได้ครั้งแรก ระยะเวลา 

ครั้งแรก สิ้นสุด เริ่มตน้ สิ้นสุด 

1 1610(2)/2546 SLT 6/11/2546 10/09/2546 8 ปี 27/06/2547 26/06/2556 27/1/2547 26/1/2555 

2 2181(9)/2548 SLT 23/12/2548 17/10/2548 8 ปี 29/01/2557 30/01/2566 29/1/2557 28/1/2565 

3 2523(1)/2557 SLT 11/12/2557 4/11/2557 8 ปี 20/12/2559 19/12/2568 20/12/2559 19/12/2567 

4 59-1491-1-00-1-0 SE-5 17/11/2559 25/10/2559 8 ปี 16/01/2560 17/01/2569 16/01/2560 15/01/2568 

5 59-1492-1-00-1-0 SE-5 17/11/2559 17/10/2559 8 ปี 16/01/2560 17/01/2569 16/01/2560 15/01/2568 

6 59-1520-1-00-1-0 SE-2 24/11/2559 17/10/2559 8 ปี 06/01/2560 07/01/2569 05/01/2560 06/01/2568 

  

1.2 มาตรฐานและใบรับรองด้านคุณภาพที่บริษัทได้รับ 

1.3 บัตรส่งเสริมการลงทุน 
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ข้อมูลบริษัทในเครือ 

บริษัทย่อย 
บริษัท 
โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 1 จ ากัด 

บริษัท 
โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 2 จ ากัด 

บริษัท 
โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 3 จ ากัด 

บริษัท 
โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 5 จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105558000472 0105558000456 0105558000481 0105558000537 

ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 105,000,000 บาท 

หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 1,000,000 หุ้น 1,000,000 หุ้น 1,050,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 

จ านวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ 9,996 หุ้น 509,998 หุ้น 999,996 หุ้น 535,498 หุ้น 

ร้อยละการถือหุ้น 99.96% 51.00% 100.00% 51.00% 

วันที่จดทะเบยีน 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 

ประเภทธุรกิจ 
 

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และ
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ต่างประเทศ 

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และ
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

ที่ตั้งบริษทั 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,360,311,807 บาท แบ่งเป็น 
 หุ้นสามัญ 1,360,311,807 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 หุ้นสามัญช าระแล้ว 1,088,249,446 หุ้น มูลค่า 1,088,249,446 บาท  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

Rank Name Number of Share % 

1 น.ส.ปุณฑรีก์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 207,520,000 19.07% 

2 นางนันทพร  ชลวณิช 75,640,600 6.95% 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 71,792,423 6.60% 

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายปันผล 
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Rank Name Number of Share % 

4 นางสุมาลี  อ่องจริต 32,460,500 2.98% 

5 นายสุสิชณ์ทักษ์  อัจฉริยะสมบัติ 20,551,300 1.89% 

6 นายภูผา  เตชะณรงค์ 19,997,132 1.84% 

7 นางมนธิรา ผดุงรัตน์  18,710,700 1.72% 

8 น.ส.วรางคณา  เตไชยา 18,000,000 1.65% 

9 นายแสงชัย  อภิชาติธนพัฒน์ 12,422,000 1.14% 

10 นายพิชัยภัทร์  หงษ์ทรงเกียรติ 12,116,000 1.11% 

รวม การถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 489,210,655 44.95% 

จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่น 599,038,791 55.05% 

รวม หุ้นทั้งหมดของบริษัท 1,088,249,446 100.00% 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจ าปี หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มา
ประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินสภาพคล่อง แผนการขยายงานเป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ทุนที่ช าระแล้ว 1,088,249,446 544,124,723 544,124,723 
ก าไรสะสมจัดสรรแล้วส ารองตามกฎหมายงบการเงิน 55,965,054 55,965,054 55,965,054 
% ก าไรสะสมจัดสรรแล้วส ารองตามกฎหมายแล้ว 5.14% 10.29% 10.29% 
ก าไรสะสมจัดสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย  10% 108,824,944.60 54,412,472.30  54,412,472.30  

การจัดสรรตามกฎหมาย ต้องจัดสรรเพิ่ม จัดสรรครบแล้ว จัดสรรครบแล้ว 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (282.01)) (542.81) (401.08) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท:หุ้น) (0.51) (0.99) (0.74) 

การจัดสรรส ารองตามกฎหมาย งดจัดสรร งดจัดสรร งดจัดสรร 
การจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 
เงินปันผลจ่ายประจ าปีต่อหุ้น(บาท:หุ้นสามัญ) 0.000 0.000 0.000 
จ านวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน(ล้านบาท)               -                  -                  -    
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บริษัท  โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) เล็งเห็นความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ จึงมีมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ เข้าไปสอบทาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงใน
รอบปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 

 นโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต เพราะจะช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนหันมาให้ความส าคัญกับการลงทุนและก่อสร้างระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างกว้างขวาง 

 ในปัจจุบันภาครัฐก าลังส่งเสริมนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวยัง
ติดขัดเรื่องแนวทางปฏิบัติ เช่น ความไม่ชัดเจนของการก าหนดราคารับซื้อหน่วยไฟฟ้าที่เหลือจากการบริโภค โครงการ Solar 
PV Rooftop เสรี ที่ตั้งของระบบสายส่งซึ่งผ่านพื้นที่สีเขียว จนไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เพราะขัดกับระเบียบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ความล่าช้าของขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ  เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบในการชะลอโครงการส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ 

 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานในช่วงกลางวันสูงขึ้นมาก จึงท าให้กระทรวงพลังงานประกาศให้มีการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar PV Rooftop) เพื่อการประหยัดพลังงาน ท าให้ลดความเสี่ยง
จากปัญหาเรื่องระบบสายส่ง พร้อมยกเว้นการขอใบอนุญาตใบประกอบโรงงาน (รง.4) อีกด้วย ท าให้ภาคเอกชน หันมาตื่นตัว
ในการติดตั้ง Solar PV Rooftop เพื่อการประหยัดพลังงานกันอย่างแพร่หลาย ท้ังภาครัฐ และเอกชน 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังสนับสนุนให้น ากึ่งหนึ่งของเงินลงทุนในการติดตั้ง Solar PV Rooftop 
เพื่อการประหยัดพลังงาน มาลดหักจากภาษีจริงท่ีจะต้องเสียได้สูงสุดถึงรายละ 200 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี อีกด้วย 

 การประกาศสงครามทางการค้าระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อราคาของแผ่นเซลล์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีโรงงานผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนเข้ามาลงทุนผลิตเพื่อส่งออก
เป็นจ านวนมาก ได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราภาษีน าเข้าแผ่นเซลล์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากประเทศจีนในอัตรา 

25%-50% ส่งผลให้ต้นทุนของแผ่นเซลล์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น 

 อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัท ซึ่งเป็นของคนไทย และบริษัทไม่ได้มุ่งเน้น
การส่งออกไปยังต่างประเทศจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าครั้งนี้ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ลักษณะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบอีกหลายชนิดเพิ่มมูลค่าให้กับระบบฯ จึงท าให้สามารถ
บริหารราคา/ต้นทุน จากการผันผวนของราคาแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 

  

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1  ความเสี่ยงจากนโยบายพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ 

2.2  ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
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ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารอย่างเต็มที่ ท าให้เปิดโอกาส
ทางการตลาดแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งบริษัทที่เข้ามาใหม่อาจชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และอาจกระทบต่ออัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัทในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนในโครงการโซลาร์รูฟเสรี (Private PPA) มีกฎระเบียบเรื่องสัญชาติของผู้ลงทุนว่า
จะต้องเป็นบริษัทสัญชาติไทย  ผู้ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีการจัดโครงสร้างและเตรียมตัวเป็นระยะเวลานานเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ เช่นมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ข้อก าหนดส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ฯลฯ ในขณะที่บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและ
ประสบการณ์ทั้งการผลิตและก่อสร้างมากกว่า 30  ปี บริษัทฯ เป็นผู้น าในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จึงมี
ความได้เปรียบในด้านการผลิตและการตลาด  

บริษัทมีการน าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ การเสนอราคาและการช าระเงินจะใช้เงินเหรียญสหรัฐและเงินยูโรเป็น
หลัก ในขณะที่รายได้จากโครงการในประเทศจะได้รับในรูปของเงินบาท ท าให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท 

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ บริษัทจะจองสินค้าและก าหนดราคาสินค้าล่วงหน้าส าหรับโครงการที่ประมูล
ได้ จากนั้นจึงท าการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพื่อสั่งซื้อสินค้าจริงเป็นรายเดือน และท าสัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เต็มจ านวนส าหรับแต่ละ L/C จึงช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความ
ผันผวนได้   

 เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ท าให้
หลายบริษัท และภาครัฐ ชะลอการลงทุนโครงการใหม่ออกไปเกือบทั้งหมด  ต้นทุนทางด้านการขนส่ง และการประกันภัย
สูงขึ้น  ท าให้ราคาอุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าและการก่อสร้างแพงขึ้น  อีกทั้งการส่งมอบงานโครงการถูกขยายออกไปหรืออาจ
ระงับการให้บริการชั่วคราว 

 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวั สดุ
อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและต้นทุนแรงงาน โดยการเจรจากับทางผู้ผลิตในประเทศ ทั้งรายใหม่และรายเก่า โดยมีการเปรียบเทียบ
ราคาการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างตามรายการจากผู้ผลิตโดยตรงเสมอ  เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน 
รวมถึงการจ้างผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมารายใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนแรงงานในการก่อสร้างได้ 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างและออกแบบระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างานของระบบให้ได้คุณภาพดีขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการบ ารุงรักษา

2.3  ความเสี่ยงจากการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ 

2.4  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

2.5  ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุน 
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บริษัทมุ่งหวังที่จะด าเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจอย่างค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความมุ่งหวังของบริษัทเกิดขึ้นจริง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 จึงได้ก าหนดกฏบัตร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

3. ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การก าจัดของเสีย และการ
อนุรักษ์พลังงาน 

4. มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และส่ง
มอบสินค้าทันเวลา โดยน าระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน 

5. พัฒนาและมีส่วนร่วมกับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

6. ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

1) การบริหารปัจจัยการผลิต :การออกแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – การจัดซื้อจัดหา วัสดุที่มีคุณภาพ  

2) การปฏิบัติการ :การค านึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อชุมชน – การลดของเสียและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต 

3) การกระจายสินค้าและบริการ :การขนส่ง/ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงเวลา 

4) การตลาดและการขาย :การก าหนดราคาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

5) การบริการหลังการขาย :การรับประกันสินค้าและความพึงพอใจ 
  

3 การขับเคลือ่นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

3.1 นโยบายและภาพรวม 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
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ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง 

ลูกค้า สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบ 
ทันเวลา 

ควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลด
การสูญเสียในกระบวนการผลิต 

คู่ค้า ร ะ บ บ ซื้ อ ข า ย มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและเสมอ
ภาคต่อคู่ค้าทุกราย 

* พัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพ 
* ยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกรายการ
ติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องได้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

คู่แข่งทางการค้า มีการแข่งขันที่สุจริต มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ
ทางการค้าที่ดี 

เจ้าหนี้ ได้รับช าระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงต่อ
เวลา 

* ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ท าไว้กับเจ้าหนี้ 
* ช าระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา 
* ใช้เงินกู้ยืมตรงตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

พนักงานและ
ลูกจ้าง 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ 

ยึดหลักสิทธิมนุษยชน/กฎหมายแรงงาน และส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนา 

ผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน เงินปันผล 
สังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม 
ท าประโยชน์ให้สังคม และช่วยพัฒนาให้ดี
ขึ้น  
กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

* จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนตามความเหมาะสม 
* ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001:2015) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน

ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม การป้องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน และก าหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทน าระบบการ
จัดการด้สนมาตรฐานคุณภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม โดยน า
ระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักที่จะจัดการด้านคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆกัน 

ผลการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

ก. การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก บริษัทให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกน้อย
มาก จึงยังไม่ได้มีกระบวนการในการวัดการเกิดหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่บริษัทเริ่มให้ความส าคัญกับ

3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
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การจัดการเพื่อลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยอยู่ระหว่างการเริ่มเก็บข้อมูล 
และหาแนวทาองในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จึงได้มีการด าเนินการประเมินการปล่อยก๊าซ CO2 จาก
การใช้พลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้ระบบ Solar Rooftop ของโรงงานทุกแห่ง 

ข. การจัดการด้านพลังงาน 

  การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานบริษัท
ได้มีการด าเนินการดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับโรงงาน 

2) แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

3) ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือการประเมินระดับ
องค์กร, การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ และการประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยก าหนด
เป้าหมายตามเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

4) จัดตารางและหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงาน 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส านักงาน เพื่อสร้างจิตส านึกในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า 

 ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ใช้ในกระบวนการท างานของบริษัท 

ค. การบริหารจัดการน้ า 

  ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้านการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม 

  แหล่งน้ าหลักท่ีบริษัทใช้จะมาจากน้ าประปาเป็นหลักในสัดส่วนประมาณ 95% ส่วนอีก 5% จะ มาจากน้ า
บาดาล 

  บริหารจัดการน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าโดยใช้ 3 มาตรการคือ 
*มาตรการด้านการลดการใช้น้ า* 

ติดตั้งตัวเติม/ตัดน้ าอัตโนมตัิแทนการเปิด-ปดิด้วยมือ  รณรงค์และประชาสมัพันธ์การประหยัด
น้ าตามจดุใช้น้ าต่างๆ 

*มาตรการด้านการใช้น้ าซ้ า* 
จัดท าจุดเก็บกักน้ าใหไ้ด้ปริมาณสงูสุดและมีคณุภาพดเีพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า 

*ระบบบ าบัดน้ าเสียภายในโรงงาน* 
จะเป็นแบบผ่านถังกรอง มีการก าหนดระยะเวลาและผูร้ับผดิชอบในการท าความสะอาด แล้วจึง
ไหลลงสู่บ่อบ าบดัแบบซึมในพ้ืนท่ี 

ง. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 

  จัดท าระเบียบปฏิบัติเรื่องการก าจัดขยะ เพื่อควบคุมการจัดการขยะทุกชนิดในโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ท ากิจกรรม 5ส ทุกส่วนงานทุกเดือน และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 วัน 
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  จัดจ้างบริษัทภายนอกที่มีใบอนุญาตเป็นผู้จัดหา/รวบรวม ขนส่งของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการก าจัดสิ่งปฎิกูล การน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 
รวมถึงขยะปนเปื้อน ขยะมีพิษ อาทิ กากสี หลอดไฟฟ้า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษเหล็ก ฯลฯ โดยติดตาม
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนและไม่เคยมีประวัติข้อพิพาท หรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการประกอบธุรกิจ โดยค านึงถึงหลักการด าเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธรุกจิ 

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับมาโดยตลอด โดยเน้นการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และการตอบแทนประโยชน์คืนกลับสู่สังคมดังนี้ 

ก. ด้านการดูแลและพัฒนาพนักงาน : จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการ
ท างาน ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

ข. ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า : สรรหาวัตถุดิบและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วงที่มีคุณภาพ สามารถผลิตสินค้า
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบได้ทันเวลา ในราคาที่เป็น
ธรรม 

ค. ด้านสังคมและชุมชน : ป้องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ
องค์กรและชุมชน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมและชุมชนรอบ
ข้าง 

ผลการปฏิบัต ิ

 จากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้มีการด าเนินการด้านต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ จัดท ามาตรการป้องกันและดูแลตนเองจากเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และก าหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้า
อาคาร, ติดตั้งจะวางเจล แอลกอฮอล์และอ่างล้างมือในบริเวณอาคารส านักงานและโรงงาน, ก าหนดให้สวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน, เตรียมแผนฉุกเฉินและการท างานจากท่ีบ้าน ฯลฯ 

 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงาน 

 จัดสวัสดิการในเรื่องเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน อาทิ เสื้อ 
แว่นตา หมวก รองเท้า ฯลฯ 

 เข้าร่วมโครงการมาตฐานแรงงานไทย (มรท.) (Thai Labour Standard : TLS) เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐาน
แรงงานของบริษัท ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการ
คุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการใช้บังคับแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสิทธิเสรีภาพในการร่วมเจรจา
ต่อรอง สวัสดิการแรงงาน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วมท ากิจกรรมเพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3.4 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจออกแบบติดตั้งและลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยครอบคลุม
ทั้งตลาดภาคราชการและเอกชนและประชาชนทั่วไป แต่การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่เมื่อต้นปี 2564 ท าให้
รัฐบาลประกาศให้ธุรกิจและหน่วยงานของรัฐหลายประเภทปิดกิจการช่ัวคราว ช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2564 นอกจากน้ี

รัฐบาลยังได้ปันงบประมาณจากทุกกระทรวง ทบวง กรม มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของ Covid-19 เกิดการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับปี 2564 จ านวน 182.08 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากขาย 177.37 ล้านบาท รายได้อืน่ 
4.71 ล้านบาท ในปี 2563 มีจ านวน 292.17 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 279.29 ล้านบาท รายได้อื่น 12.88 
ล้านบาท ดังนั้นรายได้รวมปี 2564 ลดลงรวม 110.09 ล้านบาท หรือ 37.68 % โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอการลงทุน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในช่วงมีสถานการณ์ฉุกเฉินของ Covid-19 

ทั้งนี้รายได้รวมแบ่งเป็นรายได้จากการขายโดยแบ่งรายได้จากการขายตามส่วนงานและรายได้อื่น ดังนี้ 

(ก) รายได้จากการขาย 

งบการเงินรวม ของบริษัท มีรายได้จากการขายส าหรับปี 2564 และปี 2563 จ านวน 177.37 ล้านบาทและ 
279.29 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงจ านวน 101.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 36.49 โดยในปี 
2564 บริษัทมีผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้ 

- ระบบสูบน้ า  

- ระบบ Mini Grid  

- ระบบ Solar Rooftop  

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Module)   

- การให้บริการระบบ Operating and maintenance   

- รายได้ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ข) รายได้อื่น 

งบการเงินรวม ของบริษัท มีรายได้อื่น ในปี 2564 และปี 2563 จ านวน 4.71 ล้านบาทและ 12.88 ล้านบาท 
ตามล าดับ ซึ่งลดลงจ านวน 8.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 63.44 

  

4 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (“MD&A”) 

4.1 สรุปผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร ของบริษัท 

รายได้รวม (งบการเงินรวม) 
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วิเคราะห์สัดส่วนของรายได้รวมรายได้จากการด าเนินงาน 

 
2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย 177.37 97.41% 279.29  95.59% 420.55 96.71% 

รายได้จากการขายพร้อม
ติดตั้งและก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

62.86 34.53% 130.78  44.76% 160.63 37.29% 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 86.33 47.41% 69.16  23.67% 99.78 23.16% 
รายได้จากการขายและ
รับจ้างผลิต 

28.18 15.47% 79.35  27.16% 156.07 36.23% 

ก าไรจากการโอนเงิน
ลงทุน 

-  -   2.41 0.56% 

รายได้อื่นๆ 4.71 2.59% 12.88  4.41% 11.91 2.76% 

รวมรายได้ 182.08 100.00% 292.17  100.00% 430.80 100.00% 

วิเคราะห์รายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น/ลดลง จากปีก่อน 

 
2564 2563 เพ่ิม(ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 177.37 97.41% 279.29  95.59% (101.91) (36.49%) 

รายได้จากการขายพร้อม
ติดตั้งและก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

62.86 34.53% 130.78  44.76% 
(67.92) (51.93%) 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 86.33 47.41% 69.16  23.67% 17.18 24.84% 
รายได้จากการขายและ
รับจ้างผลิต 

28.18 15.47% 79.35  27.16% 
(51.17) (64.49%) 

รายได้อื่นๆ 4.71 2.59% 12.88  4.41% (8.17) (63.44%) 

รวมรายได้รวม 182.08 100.00% 292.17  100.00% (110.09) (37.68%) 
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(ก) ต้นทุนขาย 

งบการเงินรวม ของบริษัทฯ มีการควบคุมต้นทุนขายอย่างเข้มงวด จึงท าให้ยอดรวมต้นทุน ปี 2564 มีจ านวน 
169.98 ล้านบาท ใน ปี  2563 มีจ านวน 222.49 ล้านบาท ลดลง 52.51 ล้านบาท จากปี 2563 คิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 23.60  

(ข) ค่าใช้จ่ายไม่เต็มก าลังการผลิต  

งบการเงินรวม ของบริษัท มีค่าใช้จ่ายไม่เต็มก าลังการผลิตในปี 2564 มีจ านวน 115.74 ล้านบาท ในปี 2563 มี
จ านวน 168.87 ล้านบาทลดลง 53.13 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 31.46 

(ค) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทุกประเภท จึงท าให้ยอดรวมปี 2564 มีจ านวน 
122.97 ล้านบาท ในปี 2563 มีจ านวน 434.33 ล้านบาท ลดลง 311.36  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.69   

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต การด้อยค่าสินค้า  และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี (TFRS9)  ไว้แล้ว 

วิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส าหรับปี 2564 ส าหรับป ี2563 ส าหรับป ี   2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ต้นทุนขาย       
ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง 56.64 31.11% 101.58 34.77% 177.28 40.77% 
ต้นทุนขายไฟฟ้า 48.44 26.60% 43.54 14.90% 43.19 9.93% 
ต้นทุนขาย 64.90 35.64% 77.37 26.48% 202.31 46.52% 

รวมต้นทุนขาย 169.98 93.35% 222.49 76.15% 422.78 97.22% 
ค่าใช้จ่ายไม่เต็มก าลังการผลิต 115.74 63.57% 168.87 57.80% 191.57 44.05% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 9.97 5.48% 15.32 5.24% 20.82 4.83% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 112.99 62.06% 70.85 24.25% 100.82 23.40% 

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - - 348.16 119.16% - - 
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 122.97 67.53% 434.33 148.66% 121.64 28.24% 

รวมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 408.68 224.45% 825.69 282.61% 735.99 415.16% 

  

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (งบการเงินรวม) 
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วิเคราะห์การด าเนินงานของต้นทุน
ขายและค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหาร 

ส าหรับปี 2564 ส าหรับป ี2563 เพ่ิม(ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
ล้านบาท % 

ต้นทุนขาย       
ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง 56.64 31.11% 101.58 34.77% (44.94 ) (44.24%) 

ต้นทุนขายไฟฟ้า 48.44 26.60% 43.54 14.90% 4.90 11.25% 
ต้นทุนขาย 64.90 35.64% 77.37 26.48% (12.47) (16.12%) 

รวมต้นทุนขาย 169.98 93.35% 222.49 76.15% (52.51) (23.60%) 
ค่าใช้จ่ายไม่เต็มก าลังการผลิต 115.74 63.57% 168.87 57.80% (53.13) (31.46%) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 9.97 5.48% 15.32 5.24% (5.35) (34.92%) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 112.99 62.06% 70.85 24.25% 42.14 59.48% 

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - - 348.16 119.16% (348.16) (100%) 
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 122.97 67.53% 434.33 148.66% (311.36) (71.69%) 

รวมต้นทุนขายและค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบริหาร 408.68 224.45% 825.69 282.61% (417.00) (50.50%) 

กลุ่มบริษัทฯ มีผลก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 2564 จ านวน (282.01) ล้านบาท ปี 2563 มีผลข(542.81) ล้านบาท  ลดลง 
260.80 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 48.05   

(ก) ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 

งบการเงินรวม ของบริษัท มีก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นใน ปี 2564 และ ปี 2563 จ านวน 7.39 ล้านบาทและ 56.79 
ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงจ านวน 49.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 86.99 

(ข) ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 

งบการเงินรวม ของบริษัท มีก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน ในปี 2564 และปี 2563 จ านวน (226.61) ล้าน
บาทและ (533.52) ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงจ านวน 306.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 57.53 

(ค) ก าไรสุทธิ(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ ส าหรับปี 

งบการเงินรวม ของบริษัทมีก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ ใน ปี 2564 และปี 2563 จ านวน (276.67) ล้านบาท และ 
(538.06) ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงจ านวน 260.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 48.58 

(ง) การแบ่งก าไร(ขาดทุน) – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินรวม) 
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งบการเงินรวม ของบริษัทมีก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ในปี 2564 และปี 2563 จ านวน (282.87) ล้านบาท และ 
(540.87) ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงจ านวน 285.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 47.70 โดยมี
รายละเอียดเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 3 ปี ดังนี ้

งบก าไร(ขาดทุน) 
2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รวมรายได้ 182.08 100.00% 292.17 100.00% 434.87 100% 
ต้นทุนขาย 169.98 93.35% 222.49 76.15% 422.78 97.22% 
ค่าใช้จ่ายไม่เต็มก าลังการผลิต 115.74 63.57% 168.87 57.80% 191.57 44.05% 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 112.47 61.77% 29.20 9.99% (12.58) (2.89%) 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 9.97 5.48% 15.32 5.24% 20.82 11.74% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 112.99 62.06% 70.85 24.25% 100.82 23.18% 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - - 348.17 119.16% - - 
ต้นทุนทางการเงิน 60.96 33.48% 54.09 18.51% 58.02 13.34% 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนใน
กิจการร่วมค้า 

- - - - (0.69) (0.16%) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนภาษี (287.56) (157.94%) (587.61) (201.12%) (359.82) (82.74%) 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 5.55 3.05% 44.80 15.33% (38.68) (8.89%) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี (282.01) (154.88%) (542.81) (185.79%) (398.51) (91.64%) 

วิเคราะห์การด าเนินงานของก าไร (ขาดทุน) 

งบก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 
2564 2563 เพิ่ม(ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 
รวมรายได ้ 182.08 100.00% 292.17 100.00% (110.08) (37.68%) 
รวมต้นทุนขาย 169.98 93.35% 222.49 76.15% (52.51) (23.60%) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 112.47 61.77% 29.20 9.99% 83.27 285.17% 
ค่าใช้จ่ายไม่เต็มก าลังการผลิต 115.74 63.57% 168.87 57.80% (53.13) (31.46%) 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 9.97 5.48% 15.32 5.24% (5.35) (34.92%) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 122.99 62.06% 70.85 24.25% 42.14 59.48% 
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - - 348.15 119.16% (348.15) (100.00%) 
ต้นทุนทางการเงิน 60.96 33.48% 54.09 18.51% 6.87 12.70% 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี (287.56) (157.93%) (587.61) (201.12%) (359.83) (82.74%) 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได ้ 5.55 3.05% 44.80 15.33% (39.25) (87.61%) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส าหรับปี (282.01) (154.88%) (542.81) (185.79%) 260.80 48.05% 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่ก าหนดไว้-สุทธิจากภาษีเงินได้ 5.34 2.93% 4.74 1.62% 0.60 12.66% 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ ส าหรับปี (276.67) (151.95%) (538.07) (184.17%) (261.40) (48.05%) 
การแบ่งก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี ส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ (282.87) (155.35%) (540.87) (185.13%) 258.00 47.74% 



 ONE report บมจ. โซลาร์ตรอนแบบรายงานประจ าปี 2564 

21 จาก 74 

วันท่ี 31 ธันวาคม  2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,114.95  ล้านบาท มีหนี้สินรวม  1,345.33 ล้านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม 769.62 ล้านบาท  ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวม 1,921.81 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 
1,419.64 ล้านบาท ส่วนของผู้หุ้นรวม 502.17 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแล้วส าเร็จในปี 
2564 จึงท าให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น 193.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.05 % หนี้สินรวมลดลง 74.31 
ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 5.23 % และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 262.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.08 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81.27 3.84% 21.51 1.12% 30.59 1.24% 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 527.66 24.95% 206.24 10.73% 296.71 12.00% 

สินทรัพย์รวม 2,114.95 100.00% 1,921.81 100.00% 2,472.85 100.00% 

หนี้สินหมุนเวียนรวม 644.97 30.50% 692.20 36.02% 659.68 26.68% 

หนี้สินรวม 1,345.33 63.61% 1,419.64 73.87% 1,432.17 57.92% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 769.62 36.39% 502.17 26.13% 1,040.68 42.08% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,114.95 100.00% 1,921.81 100.00% 2,472.85 100.00% 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81.27  3.84% 21.51  1.12% 59.76 277.85% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 49.89  2.36% 108.24  5.63% (58.35 ) (53.91%) 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ -    0.00% -    0.00% -  

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา-สุทธิ 20.32  0.96% 5.80  0.30% 14.52 250.29% 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน -    0.00% -    0.00% -  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย -    0.00% -    0.00% -  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า -    0.00% -    0.00% -  

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น 0.16  0.01% 0.16  0.01% -  

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  17.90  0.85% 60.52  3.15% (42.62 ) (70.43%) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  350.00  16.55% -    0.00% 350.00 100.00% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8.13  0.38% 10.01  0.52% (1.88 ) (18.79%) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 527.66  24.95% 206.24  10.73% 321.42 155.85% 

4.2 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
  ที่ติดภาระค้ าประกัน 

  50.54  2.39% 45.98  2.39% 4.56 9.91% 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ -    -    -    -    - - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 1,400.46  66.22% 1,535.61  79.90% (135.14 ) (8.80%) 
สินทรัพย์สิทธกิารใช้-สุทธิ 29.27  1.38% 27.17  1.41% 2.10 7.73% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 7.93  0.37% 10.23  0.53% (2.30 ) (22.51%) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 

สุทธิ 
 95.33  4.51%  91.11  4.74% 4.22 4.63% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.76  0.18%   5.48  0.29% (1.72 ) (31.38%) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,587.29  75.05% 1,715.58  89.27% (128.29 ) (7.48%) 

รวมสินทรัพย ์ 2,114.95  100.00% 1,921.82  100.00% 193.14 10.05% 

งบการเงินรวม ของบริษัทมีสินทรัพย์รวม ใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
2,114.95 ล้านบาทและ 1,921.81 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจ านวน 193.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.05 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59.76 ล้านบาท  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
ลดลง 58.35 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากการท าสัญญา  เพิ่มขึ้น 14.52 ล้านบาท ค้าคงเหลือ ลดลง 42.62 ล้าน
บาท   สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 350 ล้านบาท 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  
  

 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้          

หนี้สินหมุนเวียน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

39.99  1.89% 91.93  4.78% (51.95 ) (56.51%) 

เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอร่ิง -  5.36  0.28%  (5.36)  (100.00%) 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 
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 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น 

240.40  11.37% 191.48  9.96% 48.93  25.55% 

หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจาก
สัญญา 

4.08  0.19% 5.63  0.29%  (1.56)  (27.64%) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย -    0.00% -    0.00% -      

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

260.90  12.34% 246.63  12.83% 14.27  5.79% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและ
กิจการอื่น 

40.00  1.89% 87.00  4.53%  (47.00 ) (54.02%) 

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

36.27  1.71% 44.82  2.33%  (8.55)  (19.08%) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 1.88  0.09% 2.45  0.13%  (0.57 ) (23.21%) 

ประมาณการหนี้สินหมนุเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

3.48  0.16% 8.11  0.42%  (4.62)  (57.04%) 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   0.14  0.01%  (0.14)  (100.00%) 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 17.96  0.85% 8.65  0.45% 9.32  107.71% 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 644.96  30.50% 692.20  36.02%  (47.23)  (6.82%) 

หนี้สินไม่หมนุเวียน 
      

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน - สุทธิ 

629.58  29.77% 658.69  34.27%  (29.11)  (4.42%) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธ ิ 9.54  0.45% 6.26  0.33% 3.29  52.53% 

หนี้สินไม่หมนุเวียนที่เกิดจาก
สัญญา 

14.64  0.69% 17.66  0.92%  (3.02 ) (17.08%) 

   ประมาณการหนี้สินไม่
หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน - สุทธิ 

17.19  0.81% 20.95  1.09%  (3.76 ) (17.94%) 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 29.40  1.39% 23.89  1.24% 5.51  23.08% 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 700.35  33.11% 727.45  37.85%  (27.08 ) (3.72%) 

รวนหนี้สิน 1,345.33  63.61% 1,419.65  73.87%  (74.31 ) (5.23%) 
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ในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีหนี้สินรวม จ านวน 1,345.33 ล้านบาท ส่วนในงบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 บริษัท มีหนี้สินจ านวน 1,419.65 ล้านบาท ลดลงจ านวน 74.31 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.23 เนื่องจากมีการลดลง
ของ   เงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้เงินกู้ยืม  

ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 บริษัท มีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ในระดับ 1.75 เท่า ขณะที่
งบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ท่ีระดับ 2.83 เท่า  

ในงบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 769.63 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงบ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 502.17 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 267.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.26 
เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุน 544.12 ล้านบาท 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ  รวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564   และงบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  
  
  

ณวันที ่ ณวันที ่ ปี 2564- 2563 
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนจดทะเบียน             

หุ้นสามัญ 1,360,311,807 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ปี 64 
หุ้นสามัญ 544,124,723  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ปี 63 

1,360.31  64.32% 544.12  28.31% 816.19  150.00% 

   ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว                                   

   หุ้นสามัญ 1,088,249,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ปี 64 
   หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ปี 63 

1,088.25 51.45% 544.12 28.31% 544.12 100.00% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  1,218.76  57.63% 1,218.76  63.42%   -    - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม       

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 55.97  2.65%  55.97  2.91%   -    - 

   ยังไม่ได้จัดสรร  (1,912.20)  (90.41%)  (1,634.66 ) (85.06%)  (277.53 ) (16.98%) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 236.42 11.18% 236.42 12.30% - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 687.20  32.49% 420.61  21.89% 266.59  63.38% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 81.42    3.90% 81.56    4.24%   -    - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 769.63 36.39% 502.17 26.13% 267.45 53.26% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2.114.95  100.00% 1,921.81 100.00% 193.14  10.05% 

  

โครงสร้างเงินทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ตารางงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ ปี 2564 และ ปี 2563 (งบการเงินรวม) 

งบกระแสเงินสด 2564 2563 2562 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 34.13 40.23 132.48 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (344.97) 8.67 (21.67) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)  กิจกรรมการจัดหาเงิน 370.60 (57.98) (103.43) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สทุธิ 59.76 (9.08) 7.38 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ต้นงวด 21.51 30.59 23.22 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 81.27 21.51 30.59 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานสุทธิ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 เท่ากับ 34.13 ล้านบาท และ 40.23 ล้านบาท ตามล าดับ  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวซึ่งให้อัตรา
ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ ในส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
ได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 8.67 ล้านบาท และส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกระแสเงินสดใช้ไปจาก
จากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 344.97  ล้านบาท ตามล าดับ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 8.67 ล้านบาท  เป็นการได้รับเงินสดจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ จ านวน 10.67 ล้านบาท 

และในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 344.97  ล้านบาท เป็นการจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จ านวน 350.00 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 57.98 ล้านบาท เป็นการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน จ านวน 42.01 ล้านบาท 

และในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 370.59 ล้านบาท เป็นการได้เงินมาจากการ
จ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 544.12 ล้านบาท และมีการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการอื่น จ านวน 102.40 ล้านบาท 

  

4.3 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด 

การวิเคราะห์สภาพคล่องกระแสเงินสด 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ในงบการเงินรวม ณวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.82 เท่า เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ งบ
การเงินรวม ณวันท่ี 31 ธันวาคม  2563 ซึ่งเท่ากับ 0.30 เท่า ตามล าดับ 

อัตราส่วนทางการเงิน 2564 2563 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.82 0.30 0.45 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) (61.09) (40.13) (46.08) 
อัตราก าไรสุทธิ (%) (154.88) (185.79) (91.64) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (14.08) (22.32) (18.62) 

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (%) (13.97) (24.70) (14.64) 
อัตราการหมุนเวียนของทรัพย์สิน (เท่า) 0.08 0.15 0.17 
อัตราส่วนหน้ีสินท้ังหมดต่อส่วนของผู้หุ้น(เท่า) 1.75 2.83 1.38 
อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (3.79) (10.10) (5.44) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท) (0.51) (0.99) (0.74) 

 

 

เนื่องจากบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่จะมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5  
ของส่วนของของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 ยกเว้นข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่ตั๋วสัญญาใช้เงินรายหนึ่งมูลค่า 40 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบันคดีความยังไม่สิ้นสุด 

  

4.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท  บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ ่ เลขท่ี 1000/65, 66, 67 
  อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ซอยสุขุมวิท 71 
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
  กรุงเทพมหานคร   10110 

โทรศัพท์  0-2392-0224 
โทรสาร 0-2381-2971, 0-2381-0936 

โรงงาน :            เลขท่ี 88/8 และ เลขท่ี 88/9 หมู่ 10 
                        ถนนธนะรัชต์ 

ต าบล หนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  30130 โทรศัพท์  0-4436-
5651-3 โทรสาร 0-4436-5654 

เว็บไซต์             www.solartron.co.th 
E-mail             support@solartron.co.th 

ทุนจดทะเบียน  จ านวน 1,360,311,807 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 1,360,311,807 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 

ที่ช าระแล้ว  จ านวน 1,088,249,446 หุ้น 
ทุนช าระแล้ว  จ านวน 1,088,249,446 บาท 

วันที่ก่อต้ังบริษัท  12  พฤศจิกายน 2529 
วันที่จดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษัทมหาชน  24 กันยายน 2547 
ประเภทธุรกิจ             ผลิต จ าหน่าย ส ารวจ ออกแบบ 
                                   และติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
                                   พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน 

เลขทะเบียนบริษัท            0107547000877 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์   : 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท์ 0-2229-2800 
โทรศัพท์สายด่วน 0-2229-2888 

ผู้สอบบัญชี  : 

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 
บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 
8/4 ช้ัน 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต 
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-9413584-6 โทรสาร 02-9413658 

ที่ปรึกษากฏหมาย  : 

นายสมเกียรติ  เรืองสุรเกียรต ิ
บริษัท ส านักงานบางกอกลอว์ออฟฟิตแอนด์แอสโซซิ
เอทส์ จ ากัด 
75/20 อาคารโอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ช้ัน 17 
ถนนสุขุมวิท 21 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2661-6896-9  
โทรสาร  0-2661-6895 

 

5 ข้อมูลทั่วไป 

http://www.solartron.co.th/
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ข้อมูลบริษัทในเครือ 

 

บริษัทย่อย 

บริษัท 

โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 1 
จ ากัด 

บริษัท 

โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 2 
จ ากัด 

บริษัท 

โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 3 จ ากดั 

บริษัท 

โซลาร์เอ็นเนอร์ยี 5 จ ากดั 

เลขทะเบียนบริษัท 0105558000472 0105558000456 0105558000481 0105558000537 

ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 105,000,000 บาท 

หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 1,000,000 หุ้น 1,000,000 หุ้น 1,050,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 

จ านวนหุ้นที่บริษัทฯ 
ถือ 

9,996 หุ้น 509,998 หุ้น 999,996 หุ้น 535,498 หุ้น 

ร้อยละการถือหุ้น 99.96% 51.00% 100.00% 51.00% 

วันที่จดทะเบยีน 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 

ประเภทธุรกิจ 
 

ลงทุนในระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์และ
โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ต่างประเทศ 

ลงทุนในระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์และ
โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และ

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา

อาคาร 

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย ์

ที่ตั้งบริษทั 1000/65,66,67 อาคารพี .บี .ทาวเวอร์ ชั้น  16 ซอยสุขุมวิท71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
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คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 

 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อ
บริษัท ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส าหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก.  บริษัทให้ความส าคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายสิทธิใน
ความเป็นเจ้าของผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการและสิทธิอื่นที่ควรมีนอกจากนี้บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตาม
กฎหมาย เช่น การให้ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทการจัดส่งข่าวสารที่ส าคัญทางจดหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความจ านงในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท 

ข. บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจใน
ที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไม่น้อยกวา่ 
14 วันก่อนวันประชุม นอกจากน้ีบริษัทได้น าเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้   ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 

ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ที่ www.solartron.co.th ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของ
บริษัทต่างๆรวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ 
อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Email: agm@solartron.co.th  

ง. บริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเตม็ที่ อย่างเช่น การแยกปดิ
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็น 2 ครั้งโดยก าหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปีก่อนท่ีจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่ 
การก าหนดสถานท่ีในการจัดการประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเลือกจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีโรงแรมซึ่งอยู่
ในใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับส านักงานใหญ่ของบริษัท การประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งเรื่อง
การประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบการให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ช่ัวโมง 

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ 

6.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
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และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ 

จ. บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564  มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้
สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ ไม่จ ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาสาย เป็นต้น 

ฉ. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมกับก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันท่ีเสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้า ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การ
พิจารณาบรรจุวาระ/ไม่บรรจุวาระที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ซึ่งภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดย
รายละเอียดดังกล่าว สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิ่มเติม  

ช. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เช่น 
ช่องทางรับเรื่องผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สายงานเลขานุการบริษัท ช่วงเวลาที่เปิดแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ การแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ โดยรายละเอียดดังกล่าว สามารถ
ดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลั่นกรองตาม
กระบวนการต่อไป อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่มีการเสนอช่ือแต่อย่างใด 

ซ. บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับข้อมูลที่
บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบมีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน 

ฌ. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอรายช่ือ
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมาตรฐานสามารถ
ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ 

ญ. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีวาระการแต่งตั้งกรรมการ ,การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ, 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีและการงดจ่ายเงินปันผล 

ฎ. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ส าหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลง
มติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ ส่วนในวาระแต่งตั้งกรรมการ 
คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลอืกกรรมการเป็นรายคน มีการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกรอกในกรณีที่ไม่เหน็
ด้วยกับวาระ และมีการถ่ายวีดิทัศน์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม 

ฏ. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมครบ มีค าชี้แจงที่เป็นสาระส าคัญ มีค าถามและค าตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรปุ วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 
และในกรณีที่ไม่เห็นด้วย จะมีมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีมีการประชุม 

ฐ. บริษัทมีมาตรการป้องกัน มิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ  
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ฑ. บริษัทก าหนดเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้  เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท าขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชีใน
บริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผูม้ีสว่นได้เสียไว้ในนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี ทั้งนี้ 
ในระบบการก ากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่ส าคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน 
เจ้าหนี้ รวมทั้งเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่รอบบริษัทฯ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม รวมถึงไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติ
ดังนี ้

สิทธิของผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้ 

 ใช้เกณฑ์วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณา
เอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากข้ึน 

 แจ้งก าหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผน
เวลาในการเข้าร่วมประชุมได้  

 จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจ าปี และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมี
ค าช้ึแจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ประกอบกับเอกสารการประชุม 

 เปิดโอกาสให้ผุ้ถือหุ้นส่งค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ล่วงหน้าตั้งแต่ 18  กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565  

 อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัทฯ จะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตามวาระการประชุม และรวบรวมหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า 

 อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

- ส ารองที่จอดรถไว้เพียงพอ 
- ใช้ระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
- ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความ

โปร่งใส 
- จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
- จัดท าบัตรเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออก

ที่ประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจเอกสารใหม่ 

6.2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
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 ก่อนการประชุม เลขานุการบริษัทช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติใน
แต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

 ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถาม 
รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญไว้ในรายงานการประชุม 

 ภายหลังการประชุม 
- เผยแพร่มติที่ท่ีประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม 
- เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  บริษัทฯ ได้เชิญนายบรรหาร วัฒนเจิดศิริ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้
ตรวจสอบการนับคะเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิ
ออกเสียง และวิธีการลงคะแนนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง การเก็บบัตรลงคะแนนและตรวจสอบผล
ของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ มีตัวแทนผู้ถือหุ้นหน่ึงคนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

สิทธิของพนักงาน 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถสูง โดยพนักงานจะมีแผนพัฒนารายบุคคล ประจ าปี นอกจากนี้บริษัทฯมีการดูแลพนักงานโดย
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท า Salary Survey เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจ าทุกปี เพื่อทบทวน
อัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับตลาดทุนและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวช้ีวัด (KPI) อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่า
กฎหมายก าหนดไว้ มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ให้ความสัมคัญกับ
พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนาและเพศ บริษัทมีการประกาศ นโยบายมรท.8001-
2546 มาตรฐานแรงงานไทย ด้านสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับได้ใบรับรอง มรท.8001-
2546 ระดับสมบูรณ์ขั้นสูงสุด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

สิทธิของลูกค้า 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

เช่ือมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้
เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า พร้อมท้ังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ
และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ นอกจากสิทธิของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ท าข้อตกลงกันแล้ว 
บริษัทยังค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย โดยบริษัทสร้างระบบติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นระยะผ่านระบบบริหารงานคุณภาพ    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, IEC 61730, 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 และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3    โดยมุ่งหมายที่จะเสริมสร้าง
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ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวโดยมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้
พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

สิทธิของคู่ค้า 

 บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 
รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเพื่อให้การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไป
อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม 

 การคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ จะเชิญคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เข้าร่วม
เสนอราคาเพื่อแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน จากนั้นคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุจะพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าจากราคาและเทคนิคต่อไป 

สิทธิของเจ้าหนี้ 
มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงทางการค้า สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่าง
มีจรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของบริษัท 

สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาทิ ISO14000 เป็นต้น และถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอ
นามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้ก าหนดอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท
ได้รับรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry และรางวัลลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากองค์การก๊าซเรือนกระจก 

นอกจากที่บริษัทให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น ที่ท าให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง การด าเนินงาน โดยบริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ติดต่อกับบริษัทได้ โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัททาง Email : agm@solartron.co.th หรือทางโทรสารไป
ยังฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีหมายเลข 02-381-2971 ซึ่งในปี 2564 บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด
แต่อย่างใด 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2555 เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุก
คน บริษัทในเครือตลอดจนผู้รับเหมาที่ท างานในนามของบริษัทฯ อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ 

 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อความโปร่งใสในการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

- แถลงผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน
เป็นประจ าทุกไตรมาส 

mailto:agm@solartron.co.th


 ONE report บมจ. โซลาร์ตรอนแบบรายงานประจ าปี 2564 

34 จาก 74 

- มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่
ต้องการข้อมูลทางการเงินผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ 

- เผยแพร่ข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปีรายงานประจ าปีรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- จัดให้มีรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการ
บัญชี และมีการรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี
โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
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7 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 

7.1 โครงสร้างองค์กร 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ซึ่งไม่

เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการบริหารทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ความสามารถ เช่น ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ด้านบัญชี การเงิน กฎหมายการปกครอง การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

ประเภทของกรรมการ 
ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน

กรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ดังนั้นวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการจะอยู่
ประมาณ 2 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงท า
หน้าท่ีต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการส่วน
ใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การ
ท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระ 2 ปีในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระหาก ยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงท าหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และใน
กรณีที่กรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกจะท าให้
วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทั้งนี้หากมีกรรมการเพิ่มใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่ อย ให้
กรรมการนั้นมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม  

บริษัทได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวในการ
พัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณตาม
วิสัยทัศน์ทีว่างไว ้
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่ว่า “บริษัทให้ความส าคัญต่อ
ธรรมมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ถือหุ้น พนักงานและลูกค้า รวมทั้งความเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อบริษัทใน
ระยะยาว โดยเน้นถึงระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ” และมีการสื่อสารส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม โดยในแต่ละปีมีการประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบาย 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการและ
พนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งยังได้มีบทก าหนดโทษทางวินัยอีกด้วย โดยในแต่ละปีส านักเลขานุการบริษัท ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และสายงานทรัพยากรบุคคล จะมีแนวทางในการประเมิน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขในองค์กร 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
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 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรายการระหว่างกัน ตามข้อก าหนด และวิธีการ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ยังก าหนดไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะท าไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนในรายงานประจ าปี 

 การบริหารงานและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมี
ข้อมูลที่สมบูรณ์และเช่ือถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท า
หน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินผลให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท และมี
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็น
เรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจ าปี 
 การบริหารความเสี่ยง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
ครอบคลุมทั้งองค์กร  
 การประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและมีการแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าโดยท า
เป็นตารางประจ าปี ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) และมีการประชุมอีกหนึ่งครั้ง ภายใน 1 
เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน 
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งท าหน้าที่ตัดสินใจตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้น าเสนอสิ่งที่ผ่านการพิจารณา กลับมาแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือการก ากับ ดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมด้วย 

ส านักเลขานุการบริษัท มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า  อย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเอกสาร
ดังกล่าวได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างพอเพียงเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถน าเรื่องมาอภิปรายในท่ีประชุมได้ 

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ กรรมการ ให้ความ
สนใจกับทุกวาระที่น าเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการก ากับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญ
ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อน าเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมผ่านการ
สอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน
เลขานุการบริษัท 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระส าคัญ เช่น วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม รายช่ือกรรมการ
ที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและ
ความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ช่ือผู้จดรายงาน และช่ือผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่มสามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจ านวนครั้งการเข้าประชุม
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คณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับผลการด าเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือน จึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัททราบด้วย 

ในปี 2564 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานของตนเอง โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นประจ าทุกปี 

ในปี 2564 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสรุปดังนี้ 
1. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของ

โครงสร้าง การปฏิบัติหน้าท่ี และการพัฒนาตนเองเพื่อเทียบกับแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้า

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เป็นกรรมการ 

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง เป็นประธานฯ คุณธานี เต็มบุญ
ศักดิ์ และพลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ เป็นกรรมการ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบคุคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน 

บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม 
(1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนท่ีจะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

  

7.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท มีดังน้ี 

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 
นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม และ 
นายภูผา เตชะณรงค์ 

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือ และประทับตราส าคัญของบริษัท 
ตารางสรุปวงเงินอนุมัติของรายการที่ส าคัญ 

สรุปวงเงินอนุมัติรายการที่ส าคัญตาม
คู่มืออ านาจด าเนินการ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

1. การอนุมัติวงเงินงบประมาณประจ าปี 
 

มากกว่า 25 ล้านบาท ไม่เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

2.การเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมวงเงิน
งบประมาณ/งบลงทุนโครงการขนาด
ใหญ่ 

เปลี่ยนแปลงมากกว่า 
ร้อยละ 20 

เปลี่ยนแปลงระหว่าง 
ร้อยละ 10-20 

เปลื่ยนแปลงน้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

3. การอนุมัติ การให้การสนับสนุนทาง
การเงิน ที่ไมไ่ด้ของบประมาณ ในวงเงิน
รวม/ครั้ง 

มากกว่า 25 ล้านบาท ไม่เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกาศให้ทราบท่ัวกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระส าคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่นกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท  

ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมุลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริงเช่ือถือ
ได้ สม่ าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนด จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่ส าคัญต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินข้อมูลด้าน
ผลการด าเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯและก ากับ
ดูแลคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้น าเสนอ
ผลการด าเนินงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทฯ ท้ังทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้ 

ทางตรง : บริษัทฯ จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอในรูปของการจัด Analyst Meeting, Conference Call, การเข้าร่วม 
Conference ทั้งในและต่างประเทศ หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น ทางอ้อม : บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการด าเนินงาน งบการเงิน รายงาน
สารสนเทศต่างๆ ท่ีบริษัทฯ แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

7.4 อ านาจอนุมัติ 

7.5 การใช้ข้อมูลภายใน 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดีและเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการ
ปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินความ
เพียงพอองระบบควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร จ านวน 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทโซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และการมีระบบควบคุมภายในที่ดี  

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด 
(มหาชน) รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผู้สอบบัญชี
ร่วมประชุมการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีใน
เรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอ
เหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระ
ของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป มีความเช่ือถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์กับนัก
ลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ด าเนินกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วน  เพียงพอ พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  

3. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทุกไตรมาส รวมทั้งผลการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 

8 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

8.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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โดยพิจารณาในเรื่องการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้
ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทฯ มี
การประเมินการควบคุมภายใน โดยได้รับความร่วมมือในการประเมินจากกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นมากขึ้น ผลการประเมินการความคุมภายในพบว่า การความคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค าแนะน าการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ฝ่ายงานต่างๆ โดยน าประเด็น
ส าคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง
ผลกระทบและการควบคุมภายในท่ีส าคัญของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก าหนดไว้ การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม 
มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทมีการด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล  

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ 
และประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้อง 

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท ปิติเสวี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด 
(มหาชน) ประจ าปี 2564 และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 
6. การปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

จากการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการ
ท าหน้าที่โดยรวม การสอบทานรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการที่ดี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และการปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มี
ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเช่ือถือได้สอดคล้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

นางรวิฐา พงศ์นุชิต 
 
 

                 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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   สรุปรายการระหว่างกันที่ส าคัญส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

รายการระหว่างกัน 

ส่วนที่ 3 งบการเงิน 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

และนโยบายการก าหนดราคา 31/12/2563 31/12/2564 

บริษัท โซลาร์ตรอน 
เอ็นเนอร์ยี 1 จ ากัด 

บริษัทย่อยถือหุ้นโดย 
บมจ.โซลารต์รอน 
99.96% 

(1) รายได้ดอกเบี้ยรับ 
(2) รายได้ค่าบริการ 
(3) ลูกหนี้เงินกู้ยืม 
(4) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากการให้กู้ยืม 
(5) ลูกหนีอ้ื่น 
(6) ดอกเบี้ยค้างรับ 

416,614.75 
720,000.00 

6,000,000.00 
- 

3,1457,800.00 
2,231,064.07 

419,717.04 
792,000.00 

6,000,000.00 
6,000,000.00 
4,057,440.00 
2,586,881.11 

คิดอัตราดอกเบี้ยที่  7% ต่อปี (คิดตามต้นทุน
ทางการเงินจากอัตราเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ของ
ธนาคาร 
เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการ ในด้าน
วิศวกรรม บัญชีการเงิน จัดซื้อ ธุรการ บุคคล  
 

บริษัท โซลาร์ตรอน 
เอ็นเนอร์ยี 2 จ ากัด 

บริษัทย่อยถือหุ้นโดย 
บมจ.โซลารต์รอน 90% 

(1) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว-บ.ย่อย 
(2) รายได้ค่าบริการ 
(3) รายได้-อุปกรณ์ (BOS) 
(4) รายได้-ค่าบ ารุงรักษา 
(5) ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อ่ืน 
(6) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดอกเบี้ย 
(7) เจ้าหนี้เงินกู้ยืม/บริษัทย่อย 
(8) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากการให้กู้ยืม/ดอกเบี้ยให้

กู้ยืม 

112,000.00 
1,200,000.00 

20,000.00 
1,200,000.00 
2,454,000.00 

230,750.69 
1,600,000.00 

- 

111,924.55 
1,320,000.00 

- 
1,380,000.00 
4,173,000.00 

342,675.24 
1,600,000.00 

365,208.34 

คิดอัตราดอกเบี้ยที่  7% ต่อปี (คิดตามต้นทุน
ทางการเงินจากอัตราเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ของ
ธนาคาร 
เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการ ในด้าน
วิศวกรรม บัญชีการเงิน จัดซื้อ ธุรการ บุคคล  
ติดตั้งระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 
MW โดยใช้ราคาตลาด 
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บริษัท โซลาร์ตรอน 
เอ็นเนอร์ยี 3 จ ากัด 

บริษัทย่อยถือหุ้นโดย 
บมจ.โซลารต์รอน 
100% 

(1) ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 
(2) รายได้ค่าบริหาร 
(3) รายได้ค่าบริการ-O&M 
(4) รายได้-แผงเซลล์ BOI-48 
(5) ลูกหนี้  
(6) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดอกเบี้ย 
(7) ลูกหนี้เงินกู้ยืม 
(8) ลุกหนี้กู้ยืม 
(9) รายได้รับล่วงหน้า 
(10) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากการให้กู้ยืม/ดอกเบี้ย 
(11) ลูกหนี้ยังไม่เรียกเก็บ 

3,924,842.53 
1,200,000.00 
4,800,000.00 

- 
15,554,261.82 
6,190,052.43 

93,448,631.42 
6,190,052.43 

24,006,276.00 
- 

51,062,054.52 

3,874,132.04 
1,320,000.00 
5,520,000.00 

6,800.00 
19,020,087.82 
9,131,187.00 

89,100,631.42 
10,614,400.00 
24,006,276.00 
9,499,174.99 

52,184,700.00 

คิดอัตราดอกเบี้ยที่  7% ต่อปี  (คิดตามต้นทุน
ทางการเงินจากอัตราเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ของ
ธนาคาร 
เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการ ในด้าน
วิศวกรรม บัญชีการเงิน จัดซื้อ ธุรการ บุคคล  
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโดยใช้
ราคาตลาด 

บริษัท โซลาร์ตรอน 
 เอ็นเนอร์ยี 5 จ ากัด 

บริษัทย่อยถือหุ้นโดย 
บมจ.โซลารต์รอน 51% 

(1) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว-บ.ย่อย 
(2) รายได้ค่าบริการ 
(3) รายได้-ค่าบ ารุงรักษา 
(4) ลูกหนี ้ 
(5) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดอกเบี้ย 
(6) เจ้าหนี้เงินกู้ยืม  
(7) ลูกหนี้(ทรัพย์สิน) 
(8) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากการให้กู้ยืม 

745,215.90 
1,800,000.00 
2,520,000.00 
1,926,000.00 
1,123,500.00 
1,538,591.30 

18,333,098.81 
512,736.40 

1,017,037.76 
1,980,000.00 
2,898,000.00 
3,614,995.00 
2,202,595.00 
2,904,678.80 

19,783,098.81 
1,854,054.88 

คิดอัตราดอกเบี้ยที่  7% ต่อปี (คิดตามต้นทุน
ทางการเงินจากอัตราเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ของ
ธนาคาร 
เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการ ในด้าน
วิศวกรรม บัญชีการเงิน จัดซื้อ ธุรการ บุคคล  
ติดตั้งระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7 
MW โดยใช้ราคาตลาด 

SLTT Joint 
Venture 

กิจการร่วมคา้ระหว่าง 
บมจ.โซลารต์รอน และ 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
โดยแบ่งประโยชน์กัน 
50 : 50 

(1) รายได้ค่าบริการ 
(2) รายได้ดอกเบี้ยรับ 
(3) ดอกเบี้ยค้างรับ SLTT 
(4) ลูกหนี้การค้า-เอกชน 
(5) ลูกหนี้เงินกู้ยืม 

28,000.00 
70,918.03 
70,918.03 
41,901.20 

1,200,000.00 

11,180.00 
83,943.41 

154,861.44 
53,863.80 

1,200,000.00 

จดกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เพือร่วมกัน
ท างาน โครงการ Tesco Lotus โดยบ่างประโยชน์ 
กัน 50 : 50 
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(6) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากการให้กู้ยืม 
 (10) ประมาณาณหนี้ค่าเบี้ยปรับ 

- 
- 

1,200,000.00 
9,166,364.00 

กรรมการ กรรมการบริษัท  (7) เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-กรรมการบริษัท  กรรมการ กรรมการบริษัท  เจ้าหนี้เงินกู้ยืม-กรรมการบริษัท  
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คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทให้ด าเนินไปได้ด้วยดี 
โดยเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมกับบริษัท ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผูต้รวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแบบไม่มีเง่ือนไข 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง และสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษั ทย่อย 
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกจัดท าอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความคิดเห็นไว้ในเรื่องดังกล่าวตามที่ปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยรวมมีความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสร้างความมั่นใจว่า รายงานทางการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัทละบริษัทย่อย ได้
จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 
ประธานกรรมการบริษัท 

  

รายงานความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
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เสนอ ผูถ้อืหุน้ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) และงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง
ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะ
กจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และ
งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
รวมและเฉพาะกจิการ รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่ม
บรษิทั) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 ผลการ
ด าเนินงานรวมและเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็น
อสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ได้รบัเพยีงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ีต่อการตรวจสอบ        
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้  ซึ่งได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กี่ยวกบัเรื่องเหล่านี้
ดว้ย   การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมา เพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจาก
การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ผลของวธิกีาร
ตรวจสอบของขา้พเจา้ซึ่งไดร้วมวธิกีารตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหล่านี้ดว้ย ได้ใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม 

ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มทัง้วธิกีารตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรื่องดงัต่อไปนี้  

รายงาน และงบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 2 - 

การรบัรูร้ายได้ตามสญัญาระยะยาว 

กลุ่มบรษิทั มรีายไดจ้ากการรบัจา้งตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิและบนอาคารซึง่ท าสญัญากบั
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายแห่ง โดยในปี 2564 กลุ่มกจิการมรีายไดด้งักล่าวแสดงรวมอยูใ่นสว่นของก าไร
ขาดทุนเป็นจ านวนเงนิ 62.86 ลา้นบาท ส าหรบังบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม และ 73.78 ลา้นบาท ส าหรบังบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 34.52 ของรายไดร้วมส าหรบังบการเงนิรวม และรอ้ยละ 65.96 ของ
รายไดร้วมส าหรบั     งบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญา
ระยะยาว ประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.1.1 ขา้พเจา้
พจิารณาว่า การรบัรูร้ายได ้ และประมาณการตน้ทุนโครงการและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเหล่าน้ีเป็นความเสีย่งทีม่ี
นยัส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นเรื่องทีต่อ้งใชดุ้ลยพนิจิทีม่นียัส าคญัของผูบ้รหิารในการประเมนิขัน้ความส าเรจ็
ของงาน  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดแ้ละประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว โดยการสุม่เลอืกสญัญาระยะ
ยาวทีบ่รษิทัฯ ท ากบัลกูคา้เพื่อทดสอบระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารทีฝ่่ายบรหิารใชใ้นการประเมนิขัน้
ความส าเรจ็ของงาน การประมาณการตน้ทุนงานโครงการ และคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้หากโครงการล่าชา้ และการบนัทกึ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึอ่านสญัญาระยะยาวเพื่อพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้และสอบถามผูบ้รหิาร
เกีย่วกบัเงื่อนไขและความเสีย่งต่างๆ ของสญัญาดงักล่าว และขา้พเจา้ไดป้ระเมนิวธิกีารทีบ่รษิทัฯใชใ้นการประเมนิขัน้
ความส าเรจ็ของงาน การประมาณตน้ทุนตลอดทัง้โครงการและประมาณการค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้หากโครงการล่าชา้ 
โดยการสอบถามฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารโครงการเกีย่วกบัความคบืหน้าของงานโครงการ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 ซีง่ระบุว่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีน
สงูกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 197.81 ลา้นบาท อกีทัง้มผีลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง โดยมผีลขาดทุนสทุธิ
ส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวน 286.98 ลา้นบาท ซึง่ปัจจยัดงักล่าวเป็นเหตุใหส้งสยัเป็นอย่างมากเกีย่วกบัความสามารถ
ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิทัฯ ทัง้นี้การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัความสามารถใน
การด าเนินกจิการใหม้ผีลก าไรในอนาคตและความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุนใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไขในเรื่องนี้ 

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทั แต่ไม่
รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงาน
ประจ าปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวไม่ครอบคลมุถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอืน่ 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ คอื การอ่านและ
พจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม่ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลทราบเพื่อใหม้กีาร
ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมาะสมต่อไป 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทั
ในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์าร
บญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด  และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย     ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล
คอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่า    การปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ
สามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป    ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละ
รายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
จากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ในงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ  ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้   ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการ
ทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ  การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู  การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบรษิทั 
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ตอ่) 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช ้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบ
บัญชีที่ได้ร ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ขอ้สงสยัอยา่งมนียัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สงัเกตถงึการ 
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงาน
ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มลูวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลู
โดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรือกจิกรรมทาง
ธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่บรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ
ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรือ่งตา่งๆ ทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขต และชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น
อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด    ตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้
ขาดความเป็นอสิระ 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
จากเรือ่งทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัส าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิาย
เรือ่งเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอื
ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท า
ดงักลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่ จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะ
จากการสือ่สารดงักลา่ว 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี คอื นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ
 
นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 
บรษิทั ส านกังานปีตเิสว ีจ ากดั 8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหานคร 
วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 
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งบการเงิน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีนั้นให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท*ลงลายมือช่ือพร้อม
ทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี พร้อมท้ังมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้ 

 “บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากน้ีบริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกบั
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตาม ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบรษัทและ
บริษัทย่อย 

 ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  บริษัทได้มอบหมายให้ นาง
ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง และ นายไววิทย ์ อุทัยเฉลิม เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางปัทมา วงษ์
ถ้วยทอง และ นายไววิทย ์ อุทัยเฉลิม ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางปัทมา  วงษ์ถ้วยทอง กรรมการ  

2. นายไววิทย์  อุทัยเฉลิม กรรมการ  

 

 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารที่มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท    

เอกสารแนบ 2  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง   

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(COMPLIANCE)     

   
 

  

เอกสารแนบ 
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  ย ะเ ยี เ ีย่ว   ผู้      แ ะผู้ ี      คว คุ ข ง       
แ ะเ ข  ุ          

คณะกรรมการบริษทั 

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช ์

ประธานกรรมการบริษทั 

ประวติัการศึกษา 

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

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิัท 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 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส 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  - 

คณะกรรมการบริษทั 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารที่มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 
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นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

รองประธานกรรมการ เลขานุการบริษทั 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และประธานกรรมการบริหาร 

 
ประวติัการศึกษา  
   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ดา้นการเงนิ, และดา้นนโยบาย และ การวางแผน) มหาวทิยาลยัมสิซูร ี

สหรฐัอเมรกิา 
   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวติัการท างาน  
   2551 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, และประธานกรรมการบรหิาร  
 บรษิทั โซลารต์รอนจ ากดั (มหาชน) 
   2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั  
 ประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั  
 ประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั 
 ประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี5 จ ากดั 
   2564 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 
   2557 – 2564 ประธานคณะกรรมตรวจสอบ บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 
   2551 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
   2548 – 2550 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 
  
ประวติัการอบรม หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25     

วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่7/2559 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่54/2549 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่54/2549  
 หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ( หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 

28 Capital Market Academy CMA 28 
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Master of Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ์
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรระดบัสงูดา้นสือ่สขุภาพ รุ่นที ่2 ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 
 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 - 
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คณะกรรมการบริษทั 
 

ศ.ดร.ดสิุต เครอืงาม 
กรรมการบริษทั 

 
ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตรพ์ืน้ฐาน  มหาวทิยาลยัโอซากา้ 
ประเทศญีปุ่่ น 

   ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน   มหาวิทยาลยัโอ
ซากา้  ประเทศญีปุ่่ น 

   ปรญิญาตร ี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโกย่า  
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 ศาตราจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

สัดส่วนการถือครอง
หุ้น 

 - 
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คณะกรรมการบริษทั   
 

นายไววิทย ์ อทุยัเฉลิม 
กรรมการบริษทั 
 

 
 

 
ประวติัการศึกษา  
   ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั 
   ปรญิญาตร ี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน และการธนาคาร จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างาน  
2558 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษาการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
2564 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษากติตมิศกัดิป์ระจ าคณะกรรมาธกิาร คณะกรรมาธกิารศาล องคก์รอสิระ 

องคก์รอยัการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน และกองทุน 
2561 - 2563 กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ก าหนดนโยบายและวางแผนงานเพื่อให้

บรษิทัมรีายไดต้ดิอนัดบั Top 10 บรษิทั หลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2561 ประธานบรษิทั ทีป่รกึษาการเงนิ  และวางแผนน าเขา้ตลาดหลกัทรพัยใ์นปี 2563 

บริษัทเกี่ยวกบัระบบจดัเก็บเงิน Easy Pass / M Pass และบริหารตัว๋ร่วมของ 
สนข.รวมถงึการออกบตัรคนจนตามนโยบายรฐับาล 
บรษิทัสมารท์ แทรฟฟิค จ ากดั 

  
ประวติัการอบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 276/2562 
 หลกัสตูรการบรหิารสนต ารวจในยุคดจิติอล รุ่น 3 
 หลกัสูตรการบรหิารการรกัษาความสงบเรยีบร้อยของสงัคมภาครฐัร่วมเอกชน 

(บรอ.)รุ่น 6 ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมืองมหานคร รุ่นที่  6 

กรุงเทพมหานคร 
สดัส่วนการถือครองหุ้น  - 
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คณะกรรมการบริษทั 

นายภผูา  เตชะณรงค ์
กรรมการบริษทั 

 
 

 
 

ประวติัการศึกษา  
   ปรญิญาตร ี สาขาวชิาการจดัการธุรกจิ  วทิยาลยันานาชาตริาฟเฟิลส ์
ประสบการณ์การท างาน  
ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร PNM Enterprise 2016 
2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั โบนนัซ่า เอก็โซตกิซ ูจ ากดั 
2552 - 2557 ประธานกรรมการ บรษิทั โบนนัซ่า อนิเตอรเ์นชัน่แนลสปีดเวย ์
  
ประวติัการอบรม หลกัสตูร BRANDKU  รุ่น 1 
 หลกัสตูร RE-CU HOTEL รุ่น 7 
  
สดัส่วนการถือครองหุ้น  -1.84%- 
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คณะกรรมการบริษทั   

นางรวฐิา พงศนุ์ชติ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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 
 
กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จ ากดั 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบ 
บรษิทัอุตสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่งบรรษทัประกนัสนิเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
กรรมการ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

 
ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
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) 
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 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั(มหาชน) 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

 
อุปนายกสมาคมการคา้รา้นคา้ปลอดอากรไทย 

 ทีป่รกึษาสมาคมสถาบนัทีป่รกึษาการจดัการแห่งประเทศไทย 
 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  
 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู 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 รุ่นที่ 3 (ปร

ม.3) 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชนวทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร 

รุ่นที ่4515 (ปรอ.15) 
สดัส่วนการถือครองหุ้น  - 
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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 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการท างาน  

   2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

   2555 - ปัจจุบนั เลขาธกิาร สมาคมประกนัชวีติไทย 

   2558 - ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบและฝ่ายความสมัพนัธ์ภาครฐั บรษิัท อลอินัซ์ อยุธยา ประกนั
ชวีติ จ ากดั (มหาชน)                                                                                         

   2555 – 2557 รองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบฝ่ายความสมัพนัธภ์าครฐั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายพฒันา
ธุรกจิใหม่ บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการอบรม หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.)รุ่น 2 ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั(คปภ.) 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการเศรษฐกิจสาธารณะ สถาบัน
พระปกเกลา้ 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย 

สดัส่วนการถือครองหุ้น - 
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คณะกรรมการบริษทั   
 

นายธานี เตม็บุญศกัดิ ์
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
 
 

 
 

ประวติัการศึกษา  
   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 
   ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิบณัฑติ (คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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  - 
  



 ONE report บมจ. โซลาร์ตรอนแบบรายงานประจ าปี 2564 
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คณะกรรมการบริษทั 

พลเอก ภดิูศ ทตัติยโชติ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
 

 
 

ประวติัการศึกษา  
   ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
    โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นที ่25 
ประสบการณ์การท างาน  
2559 – 2563 ประธานกรรมการ บมจ.เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป 
2560 กรรมการธรรมาภบิาลในองคก์รภาคประชาสงัคมกบัการปฏริปูประเทศ สภา

ขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ 
2559 กรรมการบรูณาการเร่งรดัการปฏริปูทรพัยากรป่าไมข้องชาต ิ สภาขบัเคลื่อนการ

ปฏริปูประเทศ 
2558 สมาชกิสภาขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศรองประธานคณะกรรมาธกิารดา้นการ

ปกครองทอ้งถิน่ สมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาต ิ
ประวติัการอบรม หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที ่๙ สมาคมวทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรฯ 
 หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที๑่๕ สถาบนั

พระปกเกลา้ 
 Director Accreditation Program ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รุ่น

ที ่๒๑  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจรัภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่๑๕                                           

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่น

ที ่๔ สถาบนัพระปกเกลา้ 
สดัส่วนการถือครองหุ้น  - 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

 

A = ประธานกรรมการ, B = กรรมการบริษทั, C= กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, D = กรรมการบริหาร, E=ผูบ้ริหาร 

    
   ช่ือ – สกลุ 

 
 

   บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บมจ.โซลารต์รอน A,
B 

B, 
D 

C B, 
D 

C C B E E E E E E E E 

บจ.เน็ตเบย ์  A 
C 

             

บมจ.สากลเอน็เนอยี   C             
บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี   C             
บมจ.ซนิเน็ค(ประเทศไทย)   C             
บจ.ไทยไฟท ์     E           

บริษทั PNM Enterprise 2016 จ ากดั       E         
บริษทั โบนนัซ่า เอก็โซติกซู จ ากดั       E         

 

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
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  ย ะเ ยี เ ีย่ว   ผู้      แ ะผู้  ี     คว คุ ข ง       

 ่ื -   ส  ุ 
   แ  ่ง 

  ยุ 
 ปี) 

คุณวุฒ   ง   
ศึ    

คว  ส  พ  ธ   ง
ค   ค  ว ะ ว่ ง

ผู้       

 ้ ย ะ
   ถื 
 ุ้ ใ 
       

ป ะส    ณ    ง  ใ  ะยะ 5 ปี ย้     ง 

 ่วงเว      แ  ่ง 
 ่ื   ่วยง   / 

       
ป ะเภ ธุ     

นางปิยธิดา สะดี
วงศ ์
ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบ
ภายใน 

45 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขา
บญัชี  
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
ปริญญาตรี 
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- - 2549 – 
ปัจจุบนั 
2549-2549 
2548-2549 
2545-2549 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบ
ภายใน 
ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบ
ภายใน 
เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบ
ภายใน 
เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบ 

บมจ.โซลาร์ตรอน 
บมจ.ไทยสตีล 
เคเบิล 
บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ 
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 

ผลิตและจ าหน่ายระบบ
พลงังานแสงอาทิตย ์
ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน
รถยนต ์
ธนาคารและสถาบนั
การเงิน 
องคก์รอิสระ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท (compliance) 


