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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

รายการ หน่วย 2555 2554

รายได้จากการขายสินค้า (ล้านบาท) 2,010.23 1,519.05

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 262.15 193.81

รายได้ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท) 16.64 71.86

รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 11.98 11.24

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 734.06 472.72

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 245.80 115.53

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,244.32 1,245.54

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 435.24 682.30

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 809.08 563.23

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว (ล้านบาท) 632.14 790.17

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 0.80 1.00

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.311  0.146

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.02 0.71

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 31.90 26.32

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 10.68 6.43

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 19.74 10.44

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 35.82 22.86

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สรุปข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

รายการ หน่วย 2555 2554

รายได้จากการขายสินค้า (ล้านบาท) 2,017.53 1,568.98

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 267.03 206.03

รายได้ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท) 16.64 71.86

รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 11.98 11.24

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 640.62 377.90

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 111.09 (105.38)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,148.31 2,255.39

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,757.82 1,976.05

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 390.49 279.34

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว (ล้านบาท) 632.14 790.17

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 0.80 1.00

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.141  (0.133)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.49 0.35

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 27.69 20.34

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 4.80 -5.67

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 5.05 -4.86

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 33.17 -31.74

สรุปข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั 
เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2548 ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน คือคือนายวนิยั วทิวสัการเวช เป็นประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ นายชลิต สถิตย์ทอง และ นายวราห์ ทองประสินธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ 
เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็น 
เจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทแต่อย่างใด

  ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2555 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 10 คร้ัง ซึง่ในการประชุม 
ได้เชญิฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชขีองบรษัิทฯเข้าประชมุเพือ่ชีแ้จงหรอืให้ข้อมลูตามวาระทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีารพจิารณาเร่ืองส�าคญั 
ตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

  1. สอบทานงบการเงนิของบรษิทั ทัง้งบรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
   ให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร

  2. พิจารณาการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
   ไม่พบรายการทีม่เีงือ่นไข ทีไ่ม่เป็นไปตามปกตกิารค้า หรอือาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด 

  3. เสนอรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบรษิทั เพือ่สัง่การ 
   ให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

  4. ประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้มรีะบบการควบคมุภายในทัง้ 5 ส่วน คอื องค์กรและ 
   สภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู  
   รวมถงึระบบการตดิตาม อย่างเพยีงพอและเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาให้ความเหน็ชอบ 

  5. พจิารณาคดัเลอืกแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญช ีส�าหรบัปี 2556 โดยเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ 
   บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เพือ่น�าเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
   อนุมัติต่อไป

  6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งเห็นว่ามี 
   ประสิทธิภาพ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

  7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นระยะๆ และมกีารแก้ไขกฎบัตรเพือ่ให้สอดคล้องกบัระเบียบ 
   และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

                             (นายวินัย วิทวัสการเวช)
                          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 9/291 อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.รามค�าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพฯ 10250
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002711 
Website : http://www.ekarat-transformer.com
ทุนจดทะเบียน : 632,138,912.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 632,138,912.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท
โทรศัพท์ : 0-2719-8777 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)
โทรสาร : 0-2719-8760

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5999
โทรสาร : 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี : นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ
  นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 หรือ
  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
ชื่อบริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2259-5300
โทรสาร : 0-2260-1553
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  ปัจจุบันบริษัทฯสามารถจ�าแนกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯได้เป็น 3 ประเภท คือ 

  1) ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย (Distribution Transformer) โดยบริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย 
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายที่มีก�าลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1 kVA ถึง 30,000 kVA ทั้งชนิดแบบน�้ามันและแบบแห้ง รวมทั้งส่วน
ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย

  2) งานบรกิาร ได้แก่ งานบรกิารบ�ารงุรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายและงานบรกิารบ�ารงุรกัษา 
ระบบไฟฟ้าโดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการและขายจ�านวน 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

  3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Farm) โดยบรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ และจ�าหน่าย 
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่ 0.627 เมกกะวัตต์ต่อปี และได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี

  นอกจากน้ีบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ คอืบรษิทั เอกรฐัโซล่าร์ จ�ากัด ยงัเป็นผู้ผลติและจ�าหน่ายเซลล์และแผงเซลล์แสง
อาทิตย์โดยมีก�าลังการผลิตปีละ 12 เมกกะวัตต์ รวมทั้งยังสามารถผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยมีก�าลังการผลิต
สูงสุด 25 เมกกะวัตต์ต่อปี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทย่อยเอง และเพื่อจัดจ�าหน่ายให้แก่
ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป



ย้อนกลับสารบัญ

10

รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย

 

  บรษิทัฯ มุ่งเน้นการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายทีม่คีณุภาพสงูและส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ
จ�าหน่าย โดยปัจจยัทีส่นบัสนนุการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายทีมี่คณุภาพ ได้แก่ การออกแบบผลติภัณฑ์ด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ การเลอืกใช้วัสดใุนการผลิตท่ีมคีณุภาพใช้วตัถดิุบทีท่นัสมัย เช่น การน�าขดลวดแรงต�า่แบบทองแดงแผ่นบางมา
ใช้แทนลวดทองแดงเส้น อนัจะท�าให้หม้อแปลง ทนทานต่อกระแสลดัวงจรได้ด ีอกีทัง้พนกังานผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละ
ขั้นตอนมีทักษะและประสบการณ์สูง และมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เช่น รบัถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบน�า้มนัชนดิปิดผนกึ 
และ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายแบบแห้งชนิดเรซินจาก Starkstrom-Geratebau GmbH ประเทศเยอรมัน เป็นต้น

  บรษิทัฯ ได้น�าเทคโนโลยีในการใช้สผีสมน�า้ (Water-Based Paints) จากประเทศเยอรมนั มาใช้ในกระบวนการผลติ 
ตวัถังหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึง่เทคโนโลยนีีจ้ะเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม เนือ่งจากจะไม่มีการใช้ทนิเนอร์ 
เป็นส่วนประกอบในเนื้อสีเลย

  ส�าหรบักลุม่ลกูค้าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย จะแบ่งเป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ คือ ลกูค้าราชการและรฐัวสิาหกจิ เช่น  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ลูกค้าภาคเอกชน เช่น ผู้รับเหมาโครงการต่างๆ หรือบริษัทในอุตสาหกรรม 
ต่างๆ ที่ก�าลังขยายงาน และลูกค้าในต่างประเทศ ได้แก่ ลูกค้าในแถบประเทศอาเซียน ประเทศในตะวันออกกลาง เป็นต้น  
โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกค้าเอกชน ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 67, 27,  
และ 6 ตามล�าดับ

  ทัง้นีป้รมิาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายจะขึน้อยูก่บัการขยายตัวของความต้องการพลงังานไฟฟ้า 
ซึง่จะปรบัตวัสอดคล้องกบัการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึง่จะเหน็ได้จากปรมิาณความต้องการ 
ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2553 2554 และ 2555 เท่ากับ 27,711 29,321 และ 31,014 เมกะวัตต์ หรือมีอัตราการขยายตัวเท่ากับ 
ร้อยละ 5.99 5.80 และ 5.77 ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี  
2553 2554 และ 2555 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 7.8 1.0 และ 5.5 ตามล�าดับ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง 
ในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายเป็นอันดับ 1 โดยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551-2554 ประมาณร้อยละ 20  
โดยมีคู่แข่งขันที่ส�าคัญ เช่น บริษัท ไทยแมกซ์เวล อิเลคทริค จ�ากัด, บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เจริญชัย  
หม้อแปลงไฟฟ้า จ�ากัด เป็นต้น
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

งานบริการ

  บริษัทฯ จะเสนอการขายงานบริการ เช่น งานบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย ควบคู่กับ 
เสนอขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย นอกจากนี้ศูนย์บริการและขายอีก 10 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ก็จะเป็น 
ก�าลังส�าคัญในการขายงานบริการเนื่องจากมีโอกาสพบปะกับลูกค้าต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้บริการ 
บ�ารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายทุกยี่ห ้ออุตสาหกรรมงานบริการ ยังมีแนวโน้มเติบโต 
สม�่าเสมอตามยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีมากขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมงานบริการยังสามารถเติบโตจากงานบริการ 
ระบบไฟฟ้า เช่น งานบริการบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส�าหรับการแข่งขัน 
ในอุตสาหกรรมงานบริการ ยังไม่รุนแรงมากนัก โดยบริษัทฯจะมีจุดแข็งในงานบริการ คือ มีศูนย์บริการและ 
ขายมากที่สุดในประเทศถึง 10 แห่ง กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศ ส�าหรับคู่แข่งขันในธุรกิจบริการ เช่น บริษัท ไทย 
แม็กซ์เวล อิเลคทริค จ�ากัด บริษัท อาร์-ซัพพอร์ต จ�ากัด บริษัท เอ บี บี จ�ากัด บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ�ากัด และ 
บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

  บริษทัฯ เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค โดย
มีก�าลังการผลิตขนาด 0.627 เมกกะวัตต์ต่อปี โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ ต�าบลกรอกสมบูรณ์ อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี และได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จ�านวน 8 
บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาเลข
ที่ VSPP-PEA-015/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553

  ธรุกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ของบรษัิทฯ จะไม่มีการแข่งขนัเนือ่งจากเป็นการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั 
หน่วยงานของรัฐ
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ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Business)

  บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon) โดย
สามารถผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่ก�าลังไฟ 30 วัตต์จนถึง 200 วัตต์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ�ากัด ผลิตได้จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 12-15 ของพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ได้รับและมีอายุการใช้งาน 20-25 ปี โดยแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ท่ีผลิตได้จะได้รับการทดสอบทุกแผงก่อนส่งไปจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผันแปรตาม
ราคาวัตถุดิบหลัก คือ เซลล์แสงอาทิตย์(Solar Cell) ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
มีความส�าคัญและมีมูลค่าสูง โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ�ากัด จะมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็น
ลกูค้ากลุม่ทีด่�าเนนิธรุกจิจ�าหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรอืกลุม่ทีด่�าเนนิธรุกจิบรกิารติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทติย์ รวมท้ังยงัมี
การจ�าหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) เพื่อน�าไปให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก่ลูกค้าอีกด้วย

  นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทย่อยได้ท�าการผลิตและจ�าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในเชิงพาณิชย์ 
โดยเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีบริษัทย่อยผลิตได้นั้น จะน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ของบริษัทย่อย เซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทย่อยผลิตได้ร้อยละ 95 จะน�ามาผลิตเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอีกร้อยละ 5 
จะจ�าหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการ เซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทย่อยท�าการผลิตในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร อยู่ที่ร้อยละประมาณ 17.5 ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่อยู่ในอันดับ
ต้นๆ ของโลก

  แนวโน้มความต้องการเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากก�าลังการผลิตแผง 
เซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น บริษัท โซล่าร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บางกอกโซล่าร์ จ�ากัด เป็นต้น  
มีก�าลังการผลิตรวมกันประมาณ 74 เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งมากกว่าความต้องการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศซึ่งในแต่ละปี 
ยังมีความไม่แน่นอนสูง ตลาดของบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ�ากัด ส่วนใหญ่เป็นตลาดต่างประเทศ

  นับแต่ปี 2546 เป็นต้นมา จากผลกระทบราคาน�้ามันที่สูงขึ้นและการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
นโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า 
ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

  ส�าหรับสภาพการแข่งขันในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์นั้น เนื่องจากอุตสาหกรรมงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 
จากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar System) เตบิโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้บรษิทัฯ มโีอกาสทางการตลาดเพิม่มากขึน้ ในขณะ 
เดยีวกนักเ็อือ้อ�านวยให้เกดิบรษัิทใหม่ๆ ท่ีด�าเนนิธรุกิจเกีย่วกบัพลงังานแสงอาทติย์เข้ามาแข่งขนัมากขึน้เช่นกนั โดยเมือ่รวม 
กับคู่แข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันท�าให้อุตสาหรรมนี้จะมีสภาพการแข่งขันที่รุนแรง
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รายการระหว่างกัน

    บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัอย่างมีสาระส�าคัญ กจิการเหล่านีเ้กีย่วข้องกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้ 
  และ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่ 
  เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายก�าหนดรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับ 
  กิจการที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

 บจ.เอกรัฐโซล่าร์ ผลิตและจ�าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์

บริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน

 บจ.เอกรัฐเคมีคอล ไม่ได้ประกอบกิจการ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 บริษัทฯ มีนโยบายการก�าหนดราคาดังนี้

ลักษณะรายการค้า นโยบายในการก�าหนดราคา

ราคาซื้อขาย เป็นไปตามราคาตลาด

รายได้ค่าเช่าและบริการ ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน

ดอกเบี้ยรับ ใช้อัตราที่ตกลงกันและเป็นไปตามอัตรา
ดอกเบี้ย ตามราคาตลาด (MLR ของ SCIB)

ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกัน ตามที่ตกลงร่วมกันและสัดส่วนของราคาที่ซื้อ
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  รายการบัญชีที่เป็นสาระส�าคัญระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 เพิ่มขึ้น ลดลง 2555

บจ.เอกรัฐโซล่าร์

ลูกหนี้การค้า 95,953,844.30 40,660.00 (88,032,181.74) 7,962,322.56 

ลูกหนี้อื่น 2,676,062.09 1,845,927.07 0.00 4,521,989.16 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
 และลูกหนี้อื่น (97,683,417.41) (2,665,990.08) 88,032,181.74 (12,317,225.75)

เงินให้กู้ยืม 199,679,445.37 55,228,250.00 (199,679,445.37) 55,228,250.00 

ดอกเบี้ยค้างรับ 12,288,372.89 1,425,532.93 (12,288,372.89) 1,425,532.93 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม

 ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย (211,967,818.26) (56,653,782.93) 211,967,818.26 (56,653,782.93)

เจ้าหนี้การค้า 11,858,004.45 6,803,426.55 (14,790,505.34) 3,870,925.66 

   รายได้และค่าใช้จ่ายกบักจิการและบคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั มสีาระส�าคญัรวมอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส�าหรบัปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

บจ.เอกรัฐโซล่าร์

 ขายสินค้าและบริการ 24,400.00 755,980.00 

 ซื้อสินค้า 1,711,556.08 0.00 

 ซื้อทรัพย์สิน 4,398,922.62 10,038,600.00 

 รายได้อื่น 618,670.14 986,397.27 

 รายได้ค่าเช่า 1,200,000.00 1,200,000.00 

 ดอกเบี้ยรับ 1,425,532.93 0.00 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 370,985.20 117,179.21 
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯและบริษัทย่อย ยังคงมีปัจจัย 
เสี่ยงในรอบปี 2555 สรุปได้ดังนี้

  1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย

   1.1  ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายเฉพาะราย
        รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย ในปี 2553 2554 และ  
     2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการ 
     ไฟฟ้านครหลวงเป็นจ�านวนเงินรวม 312.35 ล้านบาท 344.29 ล้านบาท และ 534.63 ล้านบาท หรือ 
     คิดเป็นร้อยละ 19.43 ร้อยละ 20.10 และ ร้อยละ 23.53 ตามล�าดับ ของรายได้จากการขายและบริการ 
     ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากยอดรายได้รวมทุกกลุ่มลูกค้าในปี 2555 ซึ่งมีจ�านวน 2,301  
     ล้านบาท เพิ่มขึ้น 505 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.13 ของรายได้จากการ 
     ขายและบริการของบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า สัดส่วนของรายได้ในกลุ่มลูกค้าต่างๆ มีการกระจายตัวที่ดีขึ้น  
     ท�าให้ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้าเฉพาะรายลดลง 

   1.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย
        ในปี 2555 บรษิทัฯ มรีายได้หลกัจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย ซึง่การผลติหม้อแปลง 
     ไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายต้องใช้วัตถุดิบทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน ลวดทองแดง  
     ทองแดงแผ่น เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก  
     ดังจะเห็นได้จากราคาเหล็กซิลิคอนที่บริษัทฯ จัดซื้อมีราคาเฉลี่ยในปี 2555 ได้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 
     ปี 2554 ร้อยละ 1.5 ราคาทองแดงแผ่นที่บริษัทฯ จัดซื้อในปี 2555 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554  
     ร้อยละ 6 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบดังกล่าวมานี้ ท�าให้ผลกระทบที่มีต่อต้นทุนรวมในการผลิต 
     หม้อแปลงไฟฟ้าเปล่ียนแปลงเลก็น้อย อย่างไรกต็ามการทีบ่รษิทัฯ มีประสบการณ์ในการผลติหม้อแปลงไฟ 
     ฟ้าระบบจ�าหน่ายกว่า 30 ปี ท�าให้บริษัทฯ เข้าใจวัฎจักรราคาวัตถุดิบ และบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการ 
     จัดหาวัตถุดิบและมีการส�ารองวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตได้ประมาณ 3 เดือน นอกจากน้ันราคาวัตถุดิบที ่
     ผันผวนมิได้มีผลกระทบเฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น แต่มีผลกระทบกับผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทุกราย

ปัจจัยความเสี่ยง
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   1.3  ความเสี่ยงจากคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย
        หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ส�าคญัในระบบส่งก�าลงัไฟฟ้า หากเกดิการช�ารดุเสยีหายจะส่งผลกระทบ 
     ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผลิต 
     ให้มีคุณภาพสูง จึงจ�าเป็นต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เหล็กซิลิคอน, ลวดทองแดง,  
     ทองแดงแผ่น, กระดาษฉนวน, น�า้มนัหม้อแปลง, ตัวถงัหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพือ่ 
     ป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ ได้จัดท�าขั้นตอนการท�างานตามมาตรฐาน  
     ISO 9001 ประกอบด้วยข้ันตอนการออกแบบ, ก�าหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลง  
     โดยมีการตรวจสอบ ทดสอบ คัดเลือกผู้ส่งมอบที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ มีการตรวจรับวัตถุดิบ เพื่อให้ 
     ม่ันใจได้ว่าวตัถดุบิทีบ่รษิทัฯ สัง่เข้ามาใช้ในการผลติเป็นไปตามคณุสมบตัทิีก่�าหนด มคีณุภาพตามมาตรฐาน 

   1.4  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความช�านาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย
        ในปี 2555 รายได้จากการขายและบรกิารของบรษัิทฯ คิดเป็นร้อยละ 88.46 ของงานขายหม้อแปลง 
     และงานบรกิาร ซึง่รายได้ดงักล่าวเป็นรายได้จากการขายสนิค้าทีต้่องอาศยับคุลากรทีมี่ประสบการณ์ ความรู ้
     ความช�านาญ ดังนั้นการพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ ความช�านาญเฉพาะทาง จึงมีความส�าคัญต่อการผลิต 
     หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย ซึง่การสญูเสยีบคุลากรทีมี่ความรูค้วามช�านาญอาจจะส่งผลกระทบต่อการ 
     ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ได้ แต่เนือ่งจากบรษิทัมีระบบการด�าเนนิงานทีด่ ีเป็นไปตามมาตรฐานการด�าเนนิงาน  
     ISO 9001 ซึง่ตามมาตรฐาน ISO จะมีการก�าหนดวธิปีฏบิติังาน การฝึกอบรม และขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน  
     ซึ่งในกรณีที่รับพนักงานใหม่จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถท�าความเข้าใจขั้นตอนการท�างาน ซึ่งจะท�าให้ 
     พนักงานสามารถปฏิบตังิานจรงิได้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้บรษัิทฯ ยงัมีการจดัอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพพนักงาน 
     อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมีการให้ผลประโยชน์และมีมาตรการจงูใจแก่พนกังานต่างๆ เช่น กองทนุ 
     ส�ารองเล้ียงชพี เงนิรางวลัประจ�าปี รางวลัตอบแทนพเิศษส�าหรบัพนกังานทีร่่วมงานกบับรษิทัฯ มานาน ซึง่ 
     มาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยในการลดการสูญเสียบุคลากร 

  2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

    ความเสี่ยงจากการรับซื้อพลังงานของภาครัฐ

      ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีมติหยดุการรบัค�าขอซ้ือ-ขายไฟฟ้าทีผ่ลติจากเซลล์แสง 
   อาทิตย์และมีการปรับลดอัตราส่วนเพิ่มไฟฟ้า (Adder) ส่งผลให้ลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชะลอ 
   การด�าเนินการทั้งโครงการ
      บริษัทฯ ได้มีการเสนอแนวทางการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เช่น เสนอให้ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
   การลงทุนควรพิจารณาทบทวนเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุน เพื่อลดปริมาณการน�าเข้าเซลล์ 
   แสงอาทิตย์จากต่างประเทศและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าในประเทศ ก�าหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
   ท่ีใช้ในโครงการของหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิและบรษิทัมหาชนทีร่ฐัมีหุน้ใหญ่ต้องใช้ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติในประเทศ 
   เท่านัน้ ให้กระทรวงพลังงานก�าหนดอตัราอดุหนนุหรอือตัราส่วนเพิม่ไฟฟ้า (Adder) ราคารับซือ้ไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกัน 
   ระหว่างโครงการท่ีตดิตัง้บนหลังคากบัโครงการทีติ่ดต้ังบนพืน้ดินและก�าหนดอตัราการอดุหนนุตามขนาดโครงการ  
   เป็นต้น



ย้อนกลับสารบัญ

17

รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

   3.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

        บรษัิทฯ มคีวามเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกดิจากความผันผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด เนือ่งจาก 
     บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารได้ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ตามลักษณะและ 
     วัตถุประสงค์ของวงเงินที่ใช้ ดังนี้
        1. วงเงินกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี 
        2. วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และหรือ ทรัสต์รีซีทส์ และหรือ เงินกู้ยืมระยะสั้นหรือวงเงิน 
         หนังสือค�้าประกัน โดยหากเงินกู้เป็นสกุลเงินบาทคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MOR ต่อปี และ 
         หากเงนิกูเ้ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศธนาคารจะก�าหนดอตัราดอกเบีย้ SIBOR หรือ LIBOR  
         จากอตัราสงูสดุท่ีเสนอให้กูห้รอืตามแต่ธนาคารจะพจิารณาก�าหนดในแต่ละครัง้ ในวนัก่อนหน้า 
         วันเริ่มต้นของงวดเวลาดอกเบี้ยในแต่ละงวด 2 วันท�าการ
           ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง 
         ขึ้นหรือลงตามสภาวะตลาด โดยอัตราดอกเบี้ยในปี 2554 และ 2555 ส�าหรับอัตราดอกเบี้ย  
         MLR เท่ากับร้อยละ 7.625 และ ร้อยละ 7.375 และ ส�าหรับอัตราดอกเบี้ย MOR เท่ากับ 
         ร้อยละ 7.90 และ ร้อยละ 7.775 ตามล�าดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 
         มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ดังน้ันบริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกัน 
         ความเสี่ยงดังกล่าว

   3.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
        บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายจากต่างประเทศ เช่น เหล็ก 
     ซลิคิอน ขดลวดท่ีใช้ผลิตหม้อแปลงแบบแห้ง ซึง่การเสนอราคาและการช�าระเงินค่าวตัถดิุบจะใช้เงินเหรยีญ 
     สหรฐัเป็นหลกั อย่างไรก็ตามได้มกีารตดิตามดูอตัราแลกเปลีย่นอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้พจิารณาถงึปัจจยัอืน่ๆ  
     ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิ  

  4. ความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง

      ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2555 เริ่มมีการฟื้นจากสภาวะน�้าท่วมใหญ่ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
   ต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์ จนมีการขยายตัว และการลงทุนเพิ่มเติมจากต่างประเทศ เม็ดเงินที่ไหลเข้ามาอย่าง 
   ต่อเนื่องยังส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตอื่นๆ รวมถึงบริการท่องเที่ยว ท�าให้ปริมาณการใช้ 
   ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและคาดการณ์ว่า GDP ในปี 2556 ที่สูงขึ้น 5-6% ท�าให้โอกาสในการขยายตัวของความต้องการ 
   หม้อแปลงไฟฟ้ามีสูงข้ึน ท้ังด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานหลักและพลังงานทดแทน เพื่อให้ทันต่อความต้องการ 
   ในการใช้ไฟฟ้าในภาคการผลิตและภาคครัวเรือนที่ตอบสนองการบริโภคในประเทศที่สูงมากขึ้น
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

     ส�าหรบัปี 2556 นัน้อาจมคีวามเสีย่งทีภ่าวะฟองสบูด้่านอสงัหาริมทรพัย์เกดิขึน้ อย่างไรกต็ามยอดรายได้หลกั 
   ของบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งยังมีอัตราการเติบโตที่ดีอยู่ ดังนั้นผลกระทบต่อยอดรายได้จึง 
   มีน้อย
     ด้านการเมอืง มสีภาวะปกตยิงัไม่มแีนวโน้มในการทีก่่อความรนุแรงท�าให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกจิโดยรวม 
   ของประเทศ

  5. ความเสี่ยงเนื่องจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

      จากการที่อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่งประเทศไทยก็ต้อง 
   เข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่นกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ 
   ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี ท�าให้ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันมากขึ้น แต่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมหม้อแปลง 
   ไฟฟ้าของไทยมคีวามแขง็แกร่งมากกว่าประเทศอาเซยีนอืน่ จงึเป็นโอกาสของอตุสาหกรรมหม้อแปลงของประเทศไทย 
   ที่จะได้รับประโยชน์จากการส่งออกหม้อแปลงมากกว่าการน�าเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมาย (ตามบการเงินเฉพาะกิจการ) ในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มี
อ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดัง
กล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

  ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2556/1

   /1 ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อผู้ฝาก

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บริษัท เควี แอสเซ็ท จ�ากัด* 100,000,000 12.655

2. น.ส. ชัชชฏา กนกพฤกษ์ 91,000,000 11.516

3. นายมานัส ก�าเหนิดงาม 28,805,732 3.645

4. นายสมชาย พลาบดีวัฒน 15,500,000 1.962

5. นายเพิ่มศักดิ์ มีกุศล 13,625,800 1.724

6. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 9,000,000 1.139

7. น.ส. กมลวรรณ ดีสวัสดิ์มงคล 9,000,000 1.139

8. นายอรรถยุต วุฒิธรรมมี 8,018,899 1.015

9. นายปภาน จารุนานันท์ 8,000,000 1.012

10. นายอวยชัย ศิริวจนา 8,000,000 1.012

 รวม 290,950,431 36.821
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

 หมายเหตุ :

 * รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เควี แอสเซ็ท จ�ากัด ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. น.ส. ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ 12,050 30.135

2. นายวรพหล แสงเทียน 3,000 7.50

3. น.ส. พิมลวรรณ แสงเทียน 3,000 7.50

4. นางยุพิน โตพงษ์เกษม 4,000 10.00

5. นางดารณี กันตามระ 2,000 5.00

6. นายดนุชา น้อยใจบุญ 4,000 10.00

7. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ 2,000 5.00

8. น.ส. โฉมพิชา น้อยใจบุญ 9,950 24.875

 รวม 40,000 100.01
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

 

  *หมายเหตุ   1. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

        2. นายวินัย วิทวัสการเวช ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวน ร้อยละ

นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ

 1,206,880  0.153

นายวินัย วิทวัสการเวช* กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- -

นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - -

นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - -

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผล
ตอบแทน

 200,320  0.025

นายปริญญา นาคฉัตรีย์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

- -

นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน/ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1,601,140  0.203

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง - -

นางดารณี กันตามระ กรรมการ  1,304,158  0.17

นางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

- -

นายไพโรจน์ บุญคงชื่น* - -
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 10 ท่านดังต่อไปนี้

   1. นายวิชิต   แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
   2. นายวินัย   วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   3. นายชลิต   สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
   4. นายวราห์   ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
   5. นายปริญญา  นาคฉัตรีย์ กรรมการ
   6. นายดนุชา  น้อยใจบุญ กรรมการ
   7. นางดารณี  กันตามระ กรรมการ
   8. นายพิทักษ์  ไชยเจริญ กรรมการอิสระ 
   9. นายอนันต์  สันติชีวะเสถียร กรรมการ
   10. นางสาวอุรวีณ์  กนกพฤกษ์ กรรมการ

   โดยมีนางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

   ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 มีกรรมการ ลาออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ท่านคือ นายไพโรจน์ บุญคงชื่น

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

   นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร หรือ นายดนุชา น้อยใจบุญ หรือนายปริญญา นาคฉัตรีย์ กรรมการสองในสาม  
  ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

   คณะกรรมการบรษิทัมขีอบเขต อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการด�าเนนิกจิการการค้าของบรษิทัฯ  
  และให้ค�าแนะน�าดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบังคับของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ 
  ผูถ้อืหุน้ทีช่อบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมัดระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ โดยสรปุขอบเขต อ�านาจ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญได้ดังนี้

   1. ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบริษทั และจดัให้มหีน่วยงานก�ากบัดแูลเพือ่คอยตรวจสอบการปฏิบตังิานให้ 
     เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด
   2. วางแผนและก�าหนดนโยบายการบรหิารงานของบรษิทั ตลอดจนตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทั 
   3. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท
   4. ก�าหนดและพิจารณาแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัท
   5. ก�าหนดให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และการประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างน้อย 
     ไตรมาสละ 1 ครั้ง
   6. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
   7. พิจารณางบประมาณประจ�าปี ซึ่งประกอบด้วยงบท�าการและงบลงทุน
   8. จัดให้มกีารท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชี 
     ตรวจสอบแล้ว และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
   9. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
   10. จดัท�าความเหน็รายการต่างๆ ทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ รวมถงึการให้ความเหน็เพือ่ขอเสนออนมัุติรายการต่างๆ 
   11. จัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
   12. อนุมัติการแต่งตั้งการว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
   13. แต่งตัง้และมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะ 
     กรรมการบรษิทัได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบรษิทัหรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าว 
     มอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม รวมท้ังการยกเลกิเพือ่ถอนเปลีย่นแปลง 
     แก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
   14. ก�าหนดและพจิารณาอนมุตัริายการอ่ืนๆ ทีส่�าคญัเกีย่วกบับรษิทั หรอืทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรท่ีจะด�าเนนิ 
     กิจการนั้นๆ ซึ่งก่อประโยชน์ต่อบริษัท

   ทัง้นีอ้�านาจในการด�าเนนิการค้าดงักล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการด�าเนนิการเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกัน การรบัโอนกิจการ  
  การซือ้หรอืจ�าหน่ายทรพัย์สนิรวมตลอดถึงการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบริษัทจดทะเบยีนตามกฎเกณฑ์ 
  ของตลาดหลกัทรพัย์ และบรษิทัจะต้องปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ และข้อบังคับของตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วกบั 
  เรือ่งนัน้ๆ นอกจากนีอ้�านาจดงักล่าวข้างต้นไม่รวมถงึเรือ่งอ่ืนๆ ทีข้่อบงัคบัของบรษิทัฯ ก�าหนดให้ต้องขออนมัุตจิาก 
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 คณะกรรมการตรวจสอบ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

   1. นายวินัย   วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   2. นายชลิต   สถิตย์ทอง กรรมการตรวจสอบ
   3. นายวราห์   ทองประสินธุ์ กรรมการตรวจสอบ

   โดยมี นางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
   
   ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 มีกรรมการลาออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ท่าน คือ นายไพโรจน์ บุญคงชื่น
   
   คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  
  รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

  ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

   คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
  เห็นชอบด้วย หน้าที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

   1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
   2. สอบทานให้บรษิทัฯ มีระบบการควบคมุภายในอย่างเพยีงพอ และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิภาพและมี 
     ประสิทธิผลโดยรวมประเด็นดังนี้
     
     2.1 ให้ความเหน็ชอบในการแต่งต้ัง โยกย้าย เลกิจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงาน 
       ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
     2.2 พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏบิติัหน้าทีแ่ละการรายงานต่างๆ  
       รวมถึงสายงานบังคับบัญชา

   3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
   4. สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย 
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
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   5. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ตลอดจนพจิารณาความเหมาะสมและ 
     ความเป็นอสิระของผู้สอบบญัชใีนการให้บริการอืน่นอกเหนอืจากการสอบบัญชทีีอ่าจท�าให้ขาดความเป็นอิสระ  
     เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
   6. ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าประชมุด้วย เพือ่ขอความเห็นจากผูส้อบบัญชใีนเรือ่งต่างๆ  
     อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
   7. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง 
     ติดตามการด�าเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน 
     ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
   8. พจิารณาให้เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง กรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
     ทางผลประโยชน์ และให้เปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน
   9. จดัท�ารายงานการก�ากับดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ  
     ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

     9.1 จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
     9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
       - ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
       - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
       - การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอื 
        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
       - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
       - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
       - ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร
     9.3 รายการอืน่ทีเ่ห็นว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบั 
       มอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท

    10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

   คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคล 
  ภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
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  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

   ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผูท้รงคณุวุฒ ิจ�านวน 4 ท่าน  
  ดังต่อไปนี้

   1. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
   2. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
   3. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
   4. นางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 
   โดยมี นายดนุชา น้อยใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

   ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 มกีรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนลาออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ท่านคอื  
  นายไพโรจน์ บุญคงชื่น

  ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนมขีอบเขต อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัอนมัุตจิาก 
  คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

   1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
   2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
   3. สรรหาและคดัเลือกบคุคลทีม่คุีณสมบตัติามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ 
     บริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
   4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให ้
     สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
   5. เสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามข้อบงัคับ 
   6. ก�าหนดแนวทางและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
   7. ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
   8. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการชดุต่างๆ  
     และที่ปรึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
      ส�าหรบักรรมการผูจั้ดการ รองกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป และผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบฯ ให้คณะ 
     กรรมการจดัการพจิารณาผลตอบแทน เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกลัน่กรอง แล้วเสนอให้ 
     คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
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   9. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ 
     บริษัทเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   10. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
   11. เสนองบประมาณการปรบัเงินเดอืนประจ�าปี ของพนกังานทัง้หมดของบรษิทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั 
     พิจารณาเห็นชอบ
   12. พจิารณากลัน่กรองระเบยีบเก่ียวกบัค่าตอบแทนทกุประเภทของพนกังาน ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 6 ท่าน  
  ดังต่อไปนี้

   1. นายดนุชา  น้อยใจบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   2. นายอนันต์  สันติชีวะเสถียร กรรมการบริหารความเสี่ยง
   3. นายเอกศักดิ์ เจียมเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง
   4. นายอรรถยุต วุฒิธรรมมี กรรมการบริหารความเสี่ยง
   5. นางสุภาภรณ์  จันทร์สุโรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
   6. นายสมพงค์ รอบโลก กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ท่านคือ นายเสาร์ทอง 
  หงษ์อินทร์

  ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   1. ประเมนิ วเิคราะห์และพฒันากรอบการบรหิารความเสีย่ง กระบวนการชีบ่้งและประเมินความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึน 
     ในอนาคต
   2. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ  
     คือ ความเสี่ยงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขัน การผลิต การจัดซื้อ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้าน 
     สภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
   3. ก�าหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษิทั ให้สามารถประเมิน ตดิตามผลและก�ากบั 
     ดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
   4. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบาย และระบบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมถงึ ความมีประสทิธผิลของระบบ  
     และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด
   5. รายงานผลการปฏิบตังิานต่อคณะกรรมการบรษัิทอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้เกดิการปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบั 
     นโยบายและหลักเกณฑ์การบรหิารความเสีย่งทีก่�าหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพือ่สอบทาน 
     ความเพียงพอและเหมาะสม

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่ 
  น้อยกว่าครึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด และมติทีป่ระชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าประชมุ ท้ังนีใ้ห้ 
  รายงานคณะกรรมการบริษัททุกๆ 6 เดือน
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  คณะกรรมการจัดการ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

   1. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ
   2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
   3. นางดารณี กันตามระ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

  ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

   คณะกรรมการจดัการมขีอบเขต อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ในเร่ืองเกีย่วกบัการ 
  ด�าเนนิงานตามปกตธิรุะและงานบริหารของบรษิทัฯ โดยร่วมก�าหนดนโยบายทางธรุกจิ เป้าหมาย แผนการด�าเนนิงาน  
  กลยุทธ์ทางธรุกจิ งบประมาณ โครงสร้างการบรหิารงาน เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุม 
  ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบก่อนด�าเนนิการ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ตามนโยบายทีก่�าหนด  
  โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญ ดังนี้

   1. จัดท�าและน�าเสนอ นโยบายทางธรุกจิ เป้าหมาย แผนการด�าเนนิงาน กลยทุธ์ทางธรุกจิ และงบประมาณประจ�าปี 
     ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
   2. ควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ข้อก�าหนด นโยบายธรุกจิ แผนธรุกจิ และกลยทุธ์ 
     ทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ
   3. พจิารณาก�าหนดนโยบาย การบรหิารทรพัยากรบคุคล การลงทนุด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การขยายงาน การ 
     ประชาสัมพันธ์ และควบคุมก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
   4. พิจารณาอนุมัติและด�าเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างท�าของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ
   5. อนมัุตกิารแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลกิจ้าง การก�าหนดเงนิค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิาร  
     ส�าหรับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ยกเว้นการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง ผู้จัดการ 
     ฝ่ายตรวจสอบและพนกังานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณากลัน่กรองก่อน ส�าหรับ 
     การแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลกิจ้างรองกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเท่าขึน้ไปและทีป่รกึษา ให้เสนอต่อ 
     คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากคณะ 
     กรรมการบริษัท และให้มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงิน ดังนี้
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     5.1 ในกรณทีีก่�าหนดไว้ในแผนธรุกจิหรอืงบประมาณทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมัุตไิว้แล้วซึง่คณะกรรมการจัดการ 
       สามารถด�าเนินการได้ตามวงเงินที่ก�าหนด
     5.2 ในกรณีทีไ่ม่เข้ากรณีตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการจดัการมีอ�านาจในการอนมัุติด�าเนนิการทางการเงินในวงเงนิ 
       ไม่เกนิ 20 ล้านบาท โดยอ�านาจอนมัุติทางการเงนิดังกล่าวจะรวมถงึการอนมัุตค่ิาใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
       ด�าเนนิธุรกจิปกตแิละการลงทนุในสนิทรพัย์ฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) และมอี�านาจในการตดิต่อ 
       ขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน โครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท  
       รวมทั้งในกิจการร่วมค้าและเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

   6. มีอ�านาจแต่งต้ังหรอืมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคน ปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะ 
     กรรมการจดัการทีเ่หน็สมควรได้ ทัง้นีก้ารปฏบิตัหิน้าทีดั่งกล่าวอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการจัดการ 
     ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมการจดัการสามารถยกเลกิเปลีย่นแปลงหรอื 
     แก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
   7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ การด�าเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

   อนึง่ การอนมุตัริายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมัุติรายการทีท่�าให้คณะกรรมการจดัการ หรอื 
  ผูรั้บมอบอ�านาจจากคณะกรรมการจดัการ สามารถอนมัุติรายการท่ีตนหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรอือาจ 
  มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใด (ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ และตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ 
  ตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด) ท�ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิรุกจิทีม่กีารก�าหนด 
  ขอบเขตที่ชัดเจน

   ท้ังนีก้ารมอบอ�านาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจดัการนัน้ ต้องอยูภ่ายในหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และ 
  กฎระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั และในกรณทีีก่ารด�าเนนิการใดทีม่หีรอือาจมผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีของกรรมการ 
  จัดการท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ กลต.) ให้คณะกรรมการจัดการน�าเสนอเร่ือง 
  ดังกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและบุคคลที่อาจ 
  มีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
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  คณะผู้บริหาร

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

   1. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ
   2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
   3. นางดารณี กันตมาระ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
   4. นายวิเทพย์ วชิรพาหุ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด
   5. นายเอกศักดิ์ เจียมเจริญ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน
   6. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีคณะผู้บริหารลาออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ท่านคือ นายเสาร์ทอง หงษ์อินทร์

  ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

   กรรมการผูจ้ดัการมขีอบเขต อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัอนมัุติจากคณะกรรมการบริษัทดงัต่อไปนี ้

   1. รับนโยบาย และการบริหารงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
   2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการด�าเนินงานและนโยบายที่ก�าหนด
   3. อนมุตักิารใช้จ่ายเงนิลงทุนท่ีส�าคญั ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้อนมุตัิ 
     ไว้แล้วและอยู่ในอ�านาจอนุมัติตามวงเงินที่ก�าหนด
   4. พิจารณาอนมุตัใินแผนปฏิบตังิาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทัง้ตดิตามและด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม 
     แผนงานและนโยบายที่ก�าหนด
   5. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ 
     บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร
   6. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้างพนักงานระดับต�่ากว่ารองกรรมการผู้จัดการ
   7. มอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ตามทีก่รรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร เพ่ือท�าหน้าทีจ่ดัการและด�าเนนิการแทนกรรมการ 
     ผู้จัดการในเรื่องที่จ�าเป็นและสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่
   8. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
   9. ดแูลการท�างานของพนกังานให้ประกอบธรุกจิอย่างมจีรรยาบรรณ ปฏบิตัติามกฎหมาย ศลีธรรมและวฒันธรรม 
     อันดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   10. ปฏิบตังิานและด�าเนนิการใดๆ อนัเป็นการด�าเนนิงานตามปกตธุิรกจิของบรษิทัฯ และในกรณเีรือ่งหรือรายการ 
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     ดงักล่าวเป็นรายการทีม่สีาระส�าคญั กรรมการผูจ้ดัการจะน�าเสนอเรือ่งหรอืรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ 
     บริษัทหรือคณะกรรมการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   11. ส่งเสรมิพัฒนาองค์กรและบคุลากร ให้มคีวามรูค้วามสามารถเตม็ศกัยภาพ สร้างวฒันธรรมองค์กรจรรยาบรรณ 
     วิชาชีพ
   12. ให้การสนบัสนนุและส่งเสรมิการศกึษาและพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ในกระบวนการเพิม่ผลผลติและพฒันาธรุกิจ 
     ต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
   13. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

   อ�านาจการอนมุติัต่างๆ ทีก่ล่าวมา ไม่รวมถงึการอนมุตัริายการทีท่�าให้กรรมการผูจ้ดัการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
  มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดกบับรษัิทและ/หรอืบริษัทย่อย รวมทัง้รายการที ่
  ก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่ง 
  ทรพัย์สนิท่ีส�าคญัของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยเพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. การสรรหากรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัท

   บรษิทัฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหา และคดัเลือกบุคคลทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพจิารณาจากปัจจัยหลายประการ 
  ประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ใน 
  การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

   1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทัง้นีก้รรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 
     ต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษิทัฯ จะต้องเป็นผูม้คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด

   2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

     2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
     2.2 ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสียงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรอืคราว 
       ละหลายคน รวมกนัเป็นคณะ หรอืด้วยวธิกีารอืน่ใดกไ็ด้ ตามแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการ 
       ลงมตแิต่ละคร้ังผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีงด้วยคะแนนท่ีมตีามข้อ 1 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่คนใดหรอื 
       คณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
     2.3 การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ ให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานใน 
       ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

   3. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่ง 
     ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

       กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ให้จบัฉลากกนัว่า 
     ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่งกรรมการซึง่พ้น 
     จากต�าแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

   4. นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

     4.1 ตาย
     4.2 ลาออก
     4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ�ากัด
     4.4 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง 
       ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
     4.5 ศาลมีค�าสั่งให้ออก
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   5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยืน่ใบลาออกต่อบรษิทัฯ การลาออกมีผลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทัฯ 
     และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

   6. ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่ม ี
     คณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในทีป่ระชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่ 
     วาระของคณะกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการ 
     ได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

   7. ในกรณทีีค่ณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งยงัคงต้องอยูร่กัษาการใน 
     ต�าแหน่งเพ่ือด�าเนนิกิจการของบรษัิทฯ ต่อไปเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น จนกว่าคณะกรรมการชดุใหม่เข้ารบัหน้าที ่เว้นแต่ศาล 
     จะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 4.5

       คณะกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งต้องจดัให้มีการประชมุผูถ้อืหุ้น เพ่ือเลอืกต้ังคณะกรรมการชดุใหม่ ภายใน  
     1 (หนึง่) เดอืน นบัแต่วันพ้นจากต�าแหน่ง โดยส่งหนงัสอืนดัประชมุให้ผูถ้อืหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 (สบิสี)่ วนั 
     ก่อนประชุม

   8. กรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืน้อยกว่าจ�านวนทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการทีเ่หลอือยูก่ระท�าการ 
     ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มกีารประชมุผูถื้อหุน้ เพือ่เลอืกต้ังคณะกรรมการแทนต�าแหน่งที่ 
     ว่างทั้งหมดเท่านั้น

       การประชมุตามวรรคแรกให้กระท�าภายใน 1 (หนึง่) เดอืน นบัแต่วนัทีจ่�านวนกรรมการว่างลงเหลอืน้อยกว่า 
     จ�านวนทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ และบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึง่ อยูใ่นต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที ่
     ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ

   บรษิทัฯ มเีกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาคณุสมบตัขิัน้ต�า่ตามหลกัเกณฑ์ 
  ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากน้ียงัพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่ปีระสบการณ์ 
  และความรูค้วามสามารถทีจ่ะสามารถให้ความเหน็และค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั รวมถึงบคุคล 
  ทีม่ช่ืีอเสยีงทีจ่ะช่วยยกระดบัภาพลกัษณ์ของบรษัิทฯ โดยต้องไม่เป็นผูท้ีมี่ประโยชน์หรือส่วนได้เสยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทาง 
  อ้อมกบับรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถงึความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น 
  ได้อย่างเสรโีดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั และผูท้ีเ่กีย่วข้องหรอืญาติสนทิของ 
  บุคคลดังกล่าว และบคุคลหนึง่ในคณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านบญัชกีารเงนิ โดยมวีาระ 
  การด�ารงต�าแหน่ง 3 ปีและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูค้ดัเลอืกสมาชกิในคณะกรรมการตรวจสอบให้ด�ารงต�าแหน่ง 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
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3. ค่าตอบแทนกรรมการ

  ก. ค่าตอบแทนของกรรมการ

    1. จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

     1.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท   เดือนละ  40,000  บาท
     1.2 กรรมการบริษัท   เดือนละ  20,000  บาท
     1.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   เดือนละ  20,000  บาท
     1.4 กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ  10,000 บาท

    2. จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง

     2.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท
     2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ครั้งละ 10,000 บาท
     2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ครั้งละ 15,000 บาท
     2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท
     2.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท
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  ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

    ก. ค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ

  *หมายเหตุ   1. นายไพโจน์ บุญคงชื่น ลาออกจากต�าแหน่ง มีผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง

ค่าตอบแทน (พันบาท)

2554 2555

นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ 28 ก.พ. 54 380 480

นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11 มิ.ย. 55 - 265

นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 เม.ย. 52 480 425

นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 17 มิ.ย. 52 360 360

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

21 ก.พ. 50 300 300

นายปริญญา นาคฉัตรีย์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

17 มิ.ย. 52 270 295

นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

15 ม.ค. 54 265 280

นายอนันต์ สันติชีวะ
เสถียร

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 31 ม.ค. 50 280 270

นางดารณี กันตามระ กรรมการ 15 ม.ค. 54 220 240

นางสาวอุรวีณ์ กนก
พฤกษ์

กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

28 ก.พ. 54 200 250

นายไพโรจน์ บุญคงชื่น* 400 165
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   ข.  ค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2554 ปี 2555

จ�านวนผู้บริหาร (ราย) 8 6

เงินเดือน 16,339,850 12,948,000

โบนัส 1,233,980 1,130,500

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 430,812 388,440

ค่าตอบแทนอื่น รถประจ�าต�าแหน่ง ค่าน�้ามันรถประจ�าต�าแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ
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  จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
  และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2555

            / หมายถึง  เข้าร่วมประชุม
            X หมายถึง  ไม่เข้าร่วมประชุม

  หมายเหตุ   1. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

 

รายชื่อคณะกรรมการ
ครั้ง
ที่1

ครั้ง
ที่2

ครั้ง
ที่3

ครั้ง
ที่4

ครั้ง
ที่5

ครั้ง
ที่6

ครั้ง
ที่7

ครั้ง
ที่8

ครั้ง
ที่9

ครั้ง
ที่10

รวม

นายวิชิต แย้มบุญเรือง / / / / / / / / / / 10/10

นายดนุชา น้อยใจบุญ / / / / / / / / / / 10/10

นางดารณี กันตามระ / / / / / / / / / / 10/10

นายชลิต สถิตย์ทอง / / / / / / / / / / 10/10

นายไพโรจน์ บุญคงชื่น* / / / X - - - - - - 3/4

นายวราห์ ทองประสินธุ์ / / / / / / / / / / 10/10

นายปริญญา นาคฉัตรีย์ / / / / / / / / / / 10/10

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ / / / / / / / / X / 9/10

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร / / / / / / / / / / 10/10

นางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์ / / / / / / / / X / 9/10

นายวินัย วิทวัสการเวช - - - - - / / / / / 5/5
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4. การก�ากับดูแลกิจการ

   บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญต่อแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะ 
 กรรมการบรษิทั ได้มีนโยบายปฏบิติัตามหลักการและข้อพงึปฏิบติัทีดี่ส�าหรบักรรมการบรษิทั ซึง่สอดคล้องกบัข้อพงึปฏบิตั ิ
 ที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทาง 
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้การก�าหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ 
 บริษัทฯได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย  
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการบริหารงาน การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ 
 บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น  
 นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณาก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

   4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
           
     1.  บรษัิทฯ ได้ให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ได้แก่ สทิธใินการออกเสยีงในทีป่ระชมุสามญัประจ�าปี  
       และสิทธิในการรับเงินปันผลต่อหุ้นตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
     2.  บรษิทัฯ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาอนมุตัใินทีป่ระชมุสามัญประจ�าปีทกุๆ ปี 
       โดยคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนจะท�าการพจิารณาถึงหลกัการ และความสมเหตสุมผลส�าหรบั 
       ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
     3.  บรษิทัฯ มีนโยบายทีแ่น่นอนในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละชดุของบรษิทัฯ และได้เปิดเผย 
       ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี ทุกๆ ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของ 
       คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
     4.  ส�าหรบัวาระการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้พจิารณา 
       กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล รวมไปถึงมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นราย 
       บุคคล
     5.  บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที ่
       ประชุมสามญัประจ�าปีพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี โดยหลกัเกณฑ์และวิธกีาร 
       จะเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั และแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
       ประเทศไทย
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     6.  การเปิดเผยข้อมลูในหนงัสอืนัดประชมุ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเกณฑ์ข้ันต�า่ของข้อมูลทีจ่ะเปิดเผยไว้ ดงันี้

       6.1 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี บรษิทัฯ จะเปิดเผยข้อมลูของกรรมการทีจ่ะเข้ารบัการพจิารณา  
        เลือกต้ังจากท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี โดยจะต้องมีรายละเอยีดของ ชือ่-สกลุ, ประวติัการศกึษา,  
        ประวติัการท�างาน, จ�านวนบริษัททีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ และหากเป็นการเสนอชือ่กรรมการเดมิเข้า 
        ด�ารงต�าแหน่งจะเปิดเผยถงึข้อมลูการเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมาไว้ในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถ้อื 
        หุ้นประจ�าปีด้วย
       6.2 ในวาระการขออนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัฯ จะเปิดเผย ชือ่ผูส้อบบญัช ีบรษิทัทีผู่ส้อบ 
        บัญชีสังกัดอยู่ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี
       6.3 ในวาระการขออนุมตัจ่ิายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยถงึนโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
        อตัราเงนิปันผลท่ีเสนอจ่าย และหากมีการขออนมัุติงดจ่ายเงนิปันผล จะมีเหตุผลประกอบเพือ่ชีแ้จง 
        ต่อผู้ถือหุ้น
       6.4 ในแต่ละวาระจะมีวัตถุประสงค์ และเหตุผล ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ
       6.5 ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ ระบุไว้ชัดเจน

     7.  รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจ�าปี บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเกณฑ์ขัน้ต�า่ของข้อมลูทีจ่ะเปิดเผยไว้ ดงันี้ 

       7.1 มีการบันทึกวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน
       7.2 มีการบันทึกประเด็นค�าถาม และค�าตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมอย่างครบถ้วน
       7.3 มีการบันทึกมติในที่ประชุม และบันทึกจ�านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ

     8.  มกีารบันทึกรายนามกรรมการผูเ้ข้าร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ไว้ในรายงานการประชมุสามัญ 
       ผู้ถือหุ้นประจ�าปี
     9.  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ประธานกรรมการบริษัท, ประธาน 
       อนุกรรมการคณะต่างๆ, กรรมการ และผู้บริหารทุกๆ ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
       อย่างพร้อมเพรียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
     10. วาระในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี จะไม่มกีารเพิม่เตมิวาระอืน่ใดทีไ่ม่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืนัดประชุม 
     11. หนงัสอืนัดประชมุ และเอกสารทีใ่ช้ประกอบในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปีจะมีการจดัท�าเป็นภาษา 
       อังกฤษ เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
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   4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

     1.  ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง
     2.  บรษัิทฯ ได้มช่ีองทางให้ผู้ถือหุน้มสีทิธใินการเสนอวาระในการประชมุ และเสนอชือ่บคุคลเข้าพจิารณา 
       เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยผ่านช่องทางที่บริษัทได้ก�าหนดไว้
     3.  บริษัทฯ มีนโยบายมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์  
       โดยมกีารก�าหนดบทลงโทษ หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานใช้ข้อมูลภายใน ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ 
     4.  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะท�าตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
       และเปิดเผยข้อมูล รายละเอียด และเหตุผลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน
     5.  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกระท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ 
       รายการที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ
     6.  บริษัท ได้มีการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี
       โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุม
     7.  บรษัิทฯ ได้แจ้งต่อผูถ้อืหุ้นถงึ หลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ทีใ่ช้ในการมอบฉนัทะ ไว้ในหนงัสอืนัดประชมุ 
       โดยละเอียด
     8.  บรษัิทฯ ได้ใช้เกณฑ์ขัน้ต�า่ของเอกสารทีใ่ช้ในการมอบฉนัทะ ทัง้น้ีเพือ่ความสะดวกของผูถ้อืหุน้ และลดความ 
       ยุ่งยากในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม
     9.  บริษัทฯ ได้ก�าหนดเกณฑ์ในการส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีให้แก่นายทะเบียนของ 
       บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
     10. บรษิทัฯ ได้มกีารเปิดเผยก�าหนดการประชมุ รวมทัง้หนงัสอืนดัประชุมไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ เป็นการ 
       ล่วงหน้า ซึง่นกัลงทนุ และผูถ้อืหุ้น สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนงัสอืนดัประชมุ และเอกสารประกอบ 
       การประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 21 วันก่อนการประชุมสามัญ 
       ผู้ถือหุ้นประจ�าปี
     11. บรษัิทฯ ได้ก�าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ส�าหรบัวาระการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ 
       บริษัท โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
     12. บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 1 แห่ง ซึง่บรษัิทฯ ถอืหุ้นในบรษิทัย่อยร้อยละ 99.99 เป็นความจ�าเป็น และสมควรให้เงนิ 
       กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
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   4.3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

     1.  บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัความปลอดภยั สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ และวธิกีารปฏบิตังิาน 
       ไว้ในคู่มือพนักงาน

     2.  บรษัิท ได้มกีารตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีให้แก่พนกังานทกุคน ทัง้นีเ้พือ่เป็นการดแูลพนกังานในระยะยาว  
       และเป็นขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน
     3.  บรษัิทฯ ได้มกีารส่งเสรมิทางด้านการพฒันาบคุลากร และการฝึกอบรม เพือ่ให้พนกังานมีความรูแ้ละน�าไป 
       พัฒนาองค์กรต่อไป
     4.  บริษัท ได้มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของลูกค้า รวมไปถึง 
       ความรบัผดิชอบต่อลกูค้า ซึง่จะท�าให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจในการประกอบธรุกจิกบับรษิทัฯ และความสมัพนัธ์ 
       อันดีในระยะยาว
     5.  บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึความส�าคัญของชุมชน และสิง่แวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏบัิติตามมาตรฐาน ISO  
       9001:2000, ISO 14001 และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ 
       ชุมชน และสังคม
     6.  บรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการปฏบิติัทีเ่ป็นธรรมต่อคู่ค้าของบรษิทัฯ และได้มีการก�าหนด 
       มาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิกบัคูค้่าของบรษิทัฯ เช่น ในการสัง่ซือ้สนิค้า บรษิทัฯ จะให้มกีารเสนอราคา 
       และมีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพอย่างเป็นธรรม
     7.  บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกัน โดยมีการรายงานข้อมูล 
       ต่างๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
     8.  บรษิทั มกีารปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม และบรษัิทฯ ได้ปฏบิติัตามเงือ่นไขทางการค้าทีมี่ต่อเจ้าหนีอ้ย่าง 
       สม�า่เสมอ รวมไปถึงมกีารก�าหนดวธิปีฏบิติัในการจ่ายเงนิอย่างเป็นรปูธรรม โดยก�าหนดวธิกีารช�าระเงนิไว้ใน 
       ระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
     9.  บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้มีช่องทางในการร้องเรยีน และรายงานเรือ่งต่างๆ ผ่านทางหน่วยงาน 
       นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และจะมีการรายงานต่อไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�า 
       ข้อเสนอ ข้อร้องเรียนต่างๆ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
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   4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

     1.  บรษัิทฯ ได้มกีารเปิดเผยโครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ และโครงสร้างผูถ้อืหุน้ไว้ในรายงานประจ�าปี  
       เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและ 
       ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
     2.  รายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ประกอบไปด้วย ข้อมลูทางการเงนิโดยสรปุ สารจากประธานกรรมการสารจาก 
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
       การตลาด และภาวะการแข่งขัน รายการระหว่างกัน ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้นและการ 
       จัดการคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะ 
       ทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รายงานของ 
       ผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย
     3.  บริษัทฯ มกีารเปิดเผยถึงการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไว้อย่างละเอยีดครบถ้วน  
       โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบ 56-1
     4.  บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการซือ้-ขาย โอนหุ้นของกรรมการบรษิทั โดยกรรมการทีมี่การท�ารายการ 
       ซื้อ-ขาย โอนหุ้นของบริษัท จะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อรายงานต่อส�านักงาน 
       กลต. ต่อไป
     5.  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในทกุๆ ปี  
       เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า ผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ มีความโปร่งใส เป็นอสิระ และผูส้อบบญัชทีีพิ่จารณาจะต้อง 
       ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน กลต.
     6.  บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ�าปี มีการพบปะนักวิเคราะห์ 
       มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
     7.  บรษิทัฯ มนีโยบายในการส่งข้อมลูงบการเงนิให้เป็นไปตามกฎระเบยีบทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ 
       กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดไว้
     8.  การส่งงบการเงนิของบรษิทัฯ จะต้องกระท�าไม่ให้ล่าช้ากว่าวนัสดุท้ายทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
       ส�านักงานกลต. และกระทรวงพาณิชย์ก�าหนดไว้
     9.  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มช่ีองทางในการเสนอข่าวสารต่างๆ ของบรษิทัผ่านทางเวบ็ไซต์เพ่ือให้นกัลงทนุทีส่นใจ 
       สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจได้
     10. บรษัิทฯ ได้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือให้ข้อมูล และติดต่อกบัผูถ้อืหุ้น และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
     11. งบการเงินทีจั่ดท�าและเผยแพร่ให้กบันกัลงทนุได้ทราบจะต้องเป็นงบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบ หรอื 
       สอบทาน และลงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้นักลงทุนได้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส และ 
       สามารถน�าข้อมูลไปใช้ประกอบในการตัดสินใจได้
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   4.5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

     1.  คณะกรรมการบริษัท มีการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส  
       ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
     2.  คณะกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดให้มีการจดัท�านโยบายด้านจรยิธรรมธรุกิจและคู่มือจรรยาบรรณส�าหรบั 
       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
     3.  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะท�างานด้านการบริหารคุณภาพ และได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์  
       และพันธกิจขององค์กรขึ้นเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
     4.  บริษัทฯ ก�าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนนิงานของส่วนงานต่างๆ 
       ของกิจการ โดยจะต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
     5.  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมหีน้าทีใ่นการจดัท�ารายงานการปฏบิตัหิน้าที ่โดยจะต้องเปิดเผยข้อมลู 
       จ�านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคมุ 
       ภายใน การควบคุมด้านการด�าเนินงาน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงาน 
       ทางการเงนิการดแูลด้านการปฏบิติัตามกฎ ระเบยีบ และนโยบาย และให้ความเหน็ต่อการด�าเนนิการ 
       ด้านต่างๆ โดยรวม
     6.  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อก�าหนดนโยบายการบริหาร 
       ความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
     7.  บรษัิทฯ ได้มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทัไว้อย่างชดัเจนในหน้าทีแ่ละ 
       อ�านาจการตัดสินใจ เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     8.  บรษัิทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมคีวามเป็นอสิระ และได้ก�าหนดความรบัผดิชอบและบทบาท 
       หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการอิสระ
     9.  บรษัิทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และได้ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบไว้อย่างชัดเจน 
     10. คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
       ในทุกๆปี ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัลงทุนสามารถม่ันใจได้ว่ารายงานทางการเงนิของบริษทัฯ ได้จดัท�าขึน้อย่างถกูต้อง  
       ครบถ้วน และโปร่งใส
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5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บรษิทัฯ มข้ีอก�าหนดห้ามพนกังานและผูบ้รหิารผูท้ราบข้อมูลภายในเกีย่วกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ซือ้ขาย 
 หลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูล ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน�าข้อมูล 
 ภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์

  รวมทั้งมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการด�าเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น  
 มีข้อก�าหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารน�าข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ส่วนตน 
 หรือกระท�ารายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

  บรษิทัฯ ได้ท�าการแจ้งให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เกีย่วกบัหน้าทีก่ารรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบริษทัฯ  
 ของตน รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ ต่อส�านกังาน 
 คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตั ิ
 หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นีก้รรมการและผูบ้รหิารจะต้องจดัส่งส�าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บรษิทัฯ  
 ในวันเดียวกับที่รายงานต่อส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรืออย่างช้าในวันท�าการถัดไป

  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดบทลงโทษส�าหรบัผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยได้ส่งจดหมายเวียนให้แก่ 
 พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

6. บุคลากร

  นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

  บรษิทัฯ มนีโยบายการพฒันาพนกังานอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้พนกังานมศีกัยภาพในการปฏบิตังิาน โดยบรษิทัฯ ให้ความ 
 ส�าคญัต่อระบบการให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนกังาน ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวาม 
 ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ มรีะบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลเรือ่ง การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถงึการให้ 
 รางวลัและการลงโทษพนกังานท่ีชดัเจน รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานโดยการให้โอกาส 
 พนักงานอย่างสม�่าเสมอและทั่วถึง

  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 
 ของค่าจ้าง ท้ังนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทฯ ร้อยละ 50 ในกรณีที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหลังจากท�างานกับ 
 บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 100 ในกรณีที่ท�างานกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554

  ในปี 2555 ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศมกีารเจรญิเตบิโตในเกณฑ์ทีด่ ีส่งผลให้มกีารใช้พลงังานเพิม่ข้ึน ปรมิาณ 
ความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายข้ึนอยู่กับความต้องการใช้พลงังาน ท�าให้บรษิทัฯ มีรายได้รวมเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ  
28.12 โดยบริษัทฯมีรายได้รวม ในปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 1,795.97 ล้านบาท และ 2,301.00 ล้านบาท ตามล�าดับ  
และอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2554 และ 2555 เท่ากับร้อยละ 26.32 และ 31.90

  บรษิทัฯ มีอตัราก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัภาษใีนปี 2554 และปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 9.78 และร้อยละ 14.98 และมกี�าไร 
(ขาดทุน) สุทธิในปี 2554 และ 2555 จ�านวน 115.53 ล้านบาท และ 245.80 ล้านบาท ตามล�าดับ

  วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

   รายได้

     บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร 4 ประเภท คือ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย งานบรกิาร  
   งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

     รายได้จากการขายสนิค้าของบริษทัฯ ในปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 1,519.05 ล้านบาท และ 2,010.23 ล้านบาท  
   ตามล�าดบั เพิม่ขึน้ร้อยละ 32.33 รายได้ของบรษิทัฯ ในปี 2555 เพ่ิมขึน้เนือ่งจากเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ
   ขยายตัวขึ้นส่งผลให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น 

     รายได้งานบริการของบรษิทัฯ ในปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 193.81 ล้านบาท และ 262.15 ล้านบาท ตามล�าดบั  
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.26 

     รายได้ค่าก่อสร้างในปี 2554 และปี 2555 มีจ�านวน 71.86 ล้านบาท และ 16.64 ล้านบาทตามล�าดับ

     รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 11.24 ล้านบาท และ 11.98 ล้านบาท  
   ตามล�าดับ
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

   ต้นทุนขาย

     บรษิทัฯ มต้ีนทนุขายสนิค้าในปี 2554 และ 2555 เท่ากบั 1,121.92 ล้านบาท และ 1,371.02 ล้านบาท ตามล�าดบั  
   และเมือ่พจิารณาจากอัตราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายสนิค้าของบรษิทัฯ ในปี 2554 และ 2555 เท่ากับร้อยละ  
   73.86 และ 68.20 ตามล�าดับ จะพบว่า มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสินค้าในปี 2555 ลดลง 
   อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554

     บรษิทัฯ มต้ีนทนุงานบรกิารในปี 2554 และ 2555 จ�านวน 126.59 ล้านบาท และ 172.73 ล้านบาท ตามล�าดบั  
   โดยอัตราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากงานบรกิารของบรษิทัฯ ในปี 2554 ร้อยละ 65.32 ซึง่อยูใ่นระดบัเดยีวกัน 
   กับปี 2555 ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากงานบริการเท่ากับร้อยละ 65.88

     บริษัทฯ มีต้นทุนงานก่อสร้างในปี 2555 จ�านวน 16.17 ล้านบาท และมีอัตราส่วนต้นทุนงานก่อสร้างต่อ 
   รายได้จากงานก่อสร้างเท่ากับร้อยละ 97.18

     บรษิทัฯ มอีตัราส่วนต้นทนุจากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี 2554 และ 2555 ประมาณร้อยละ 53.02 และ  
    56.18 ตามล�าดับ

   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

     บรษัิทฯ  มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี 2554 และ 2555 เท่ากบั 259.77 ล้านบาท และ 334.81 ล้านบาท  
   ตามล�าดบั และเมือ่พจิารณาอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้รวมของบรษัิทฯในปี 2554 และ 2555  
   เท่ากับร้อยละ 14.46 และ 14.55 ตามล�าดับ
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

   ก�าไรขั้นต้น

     บรษัิทฯ มอีตัราก�าไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้าในปี 2554 และ 2555 เท่ากบัร้อยละ 26.14 และ 31.80 ตามล�าดบั  
   ก�าไรขั้นต้นจากงานบริการในปี 2554 และ 2555 เท่ากับร้อยละ 34.68 และ 34.11 ตามล�าดับ

   ก�าไรสุทธิ

     บรษิทัฯมกี�าไร(ขาดทนุ)สทุธก่ิอนหกัภาษเีงนิได้นติิบคุคลในปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 175.70 ล้านบาท 
   และ 344.59 ล้านบาท ตามล�าดบั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 96.12 เนือ่งจากบรษิทัฯ สามารถขายสนิค้าได้มากขึน้จากการ 
   ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และปริมาณค�าสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น

     ส�าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 60.18 และ  
   98.80 ล้านบาท จึงท�าให้ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2554 และ 2555 เท่ากับ 115.53 และ 245.80 
   ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 130.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 112.76 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

   สินทรัพย์

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,255.39 และ 2,148.31 ล้านบาท  
   ตามล�าดับ ลดลง 107.08 ล้านบาท หรือมอีตัราการลดลงของสนิทรพัย์ คดิเป็นร้อยละ 4.75 โดยสนิทรัพย์ทีล่ดลง 
   ในปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 96.88 ล้านบาท

   ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ และรายได้ค่าบริการค้างรับ

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัย 
   จะสูญจ�านวน 424.98 และ 308.07 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากการติดตามเร่งรัดหนี้

     บรษิทัฯ มีนโยบายการให้สินเชือ่ทางการค้าแก่ลกูหน้ีการค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 60-90 วนั ทัง้นีร้ะยะ 
   เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2554 และ 2555 เท่ากับ 146 และ 60 วัน ตามล�าดับ

   สินค้าคงเหลือ

     บริษัทฯมีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการลดมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555  
   เป็นจ�านวน 437.67 และ 485.22 ล้านบาท ตามล�าดับ ปี 2555 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าส�าเร็จรูป 
   หกัค่าเผือ่การลดมลูค่า 124.37 ล้านบาท งานระหว่างท�า 70.80 ล้านบาท วตัถดิุบ 255.91 ล้านบาท วสัดสุิน้เปลอืง  
   18.47 ล้านบาท และวตัถุดบิระหว่างทาง 15.67 ล้านบาท ทัง้นีบ้รษิทัฯมอีตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลอืในปี  
   2554 และ 2555 เท่ากบั 9.34 และ 10.61 เท่า ซึง่แสดงให้เหน็ว่าสนิค้าของบรษิทัฯมีการหมุนเวยีนอยูใ่นระดบั 
   ปานกลาง
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

   หนี้สิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินจ�านวน 1,976.05 และ 1,757.82 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ ลดลง 218.23 ล้านบาท สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นจึงสามารถจ่าย
ช�าระค่าสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งหนี้สินที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายที่ลดลง

   เจ้าหนี้การค้า

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�านวน 413.44 ล้านบาท  
   และ 200.64 ล้านบาท ลดลงจากการช�าระหนี้ที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากการขายสินค้าได้มากขึ้นของบริษัทฯ 

     โดยบรษิทัฯ ได้รบัเครดติจากเจ้าหนีป้ระมาณ 30 – 60 วนั ทัง้น้ีระยะเวลาการจ่ายช�าระหนีเ้ฉลีย่ของปี 2554  
   และ 2555 เท่ากับ 90 วัน และ 48 วัน ตามล�าดับ 

   ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 279.34 และ 390.49 ล้านบาท  
   ตามล�าดบั เพิม่ข้ึน 111.15 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ มกี�าไรสทุธิจากการด�าเนนิงาน 303.43 ล้านบาท แต่บรษิทัฯ  
   มีต้นทุนทางการเงนิจ�านวน 93.54 ล้านบาท และมค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้จ�านวน 98.80 ล้านบาท และบรษิทัย่อย 
   มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2555 จ�านวน 173.74 ล้านบาท

   ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

     บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 เท่ากับ 7.07 เท่า  
   และ 4.50 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องเจ้าหนี้การค้าในปี 2555 ลดลง  
   และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทฯ
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัด
ให้มรีายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องครบถ้วนและเพียงพอ โดยในการจดัท�างบการเงนิประจ�าปีของบรษิทัและบรษิทัย่อยนัน้ ได้
ด�าเนนิการตามข้อบังคบับรษิทัและตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปโดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัิ
อย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงั รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูส�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการ
เงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทขอให้ค�ารับรองว่า รายงานทางการเงินตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2555 ฉบับนี้
มีความถูกต้องตามที่ควรและจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อ
ถือได้ของงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายดนุชา น้อยใจบุญ
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงนิ
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ
ประเมินความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพิีจารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดย
ถกูต้องตามทีค่วรของกิจการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชท่ีีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�า
เสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลักฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ของข้าพเจ้า
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ ของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด  
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม 
และกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

 ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 25 บรษิทัย่อยมหีนีส้นิจากการปรบัโครงสร้างหนีก้บัธนาคาร 
จ�านวนเงินรวม 1,294.13 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายช�าระตามเงื่อนไข และนอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมี 
ผลขาดทุนจากการด�าเนินงานติดต่อกันมาหลายปีตามที่ปรากฏในข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2555 มีผลขาดทุนสะสมจนเกินทุนจ�านวน 492.31 ล้านบาท การด�าเนินงานต่อไปของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนิน 
งานในอนาคตและความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตามงบการเงินของบริษัท 
ย่อยได้จัดท�าข้ึนตามข้อสมมตฐิานว่าบรษิทัย่อย จะยงัคงด�าเนนิงานต่อเนือ่ง ดงันัน้จงึยงัมไิด้ปรบัปรงุมลูค่าสนิทรพัย์ในราคา 
ที่อาจจ�าหน่ายได้ และปรับปรุงหน้ีสินตามจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึ่งอาจจ�าเป็นถ้าบริษัทย่อย  
ไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไป

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

(นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 112,825,544.56 88,149,762.60 109,238,081.55 85,457,227.55 

 เงินลงทุนชั่วคราว 7 69,085.14 256,283.52 69,085.14 256,283.52 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 353,755,969.90 450,637,049.35 347,712,387.75 445,461,432.43 

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 , 27 0.00 0.00 167,085.97 946,488.98 

 ลูกหนี้การค้างานก่อสร้างและมูลค่างาน
  ที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ 10 3,993,847.77 34,673,586.29 3,993,847.77 34,673,586.29 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ   
  จากบริษัทย่อย 11 , 27 0.00 0.00 0.00 0.00 

 สินค้าคงเหลือ 12 485,221,257.68 437,673,279.48 433,175,823.55 350,176,878.51 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

  ลูกหนี้กรมสรรพากร 7,546,710.50 12,884,309.86 0.00 0.00 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,313,322.10 4,827,716.64 3,453,595.89 3,908,199.85 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 13 91.17 91.17 91.17 91.17 

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 967,725,828.82 1,029,102,078.91 897,809,998.79 920,880,188.30 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ (ต่อ) หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 0.00 0.00 0.00 0.00 

  เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 15 0.00 0.00 0.00 0.00 

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน 16 40,307,242.30 29,756,200.00 37,364,226.30 29,756,200.00 

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 17 1,312,938.00 1,312,938.00 1,312,938.00 1,312,938.00 

 สินทรัพย์ให้เช่า 18 9,941,555.91 13,446,058.15 9,941,555.91 13,446,058.15 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 1,119,638,723.26 1,168,438,846.64 295,164,817.54 278,759,989.36 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20 7,361,596.37 8,041,704.45 2,437,596.89 1,088,420.92 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,021,922.87 5,296,217.28 291,239.07 291,239.07 

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,180,583,978.71 1,226,291,964.52 346,512,373.71 324,654,845.50 

    รวมสินทรัพย์ 2,148,309,807.53 2,255,394,043.43 1,244,322,372.50 1,245,535,033.80 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงิน 21 10,780,266.90 77,007,377.32 10,780,266.90 77,007,377.32 

 เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ถูกเรียกให้ช�าระคืน 22 0.00 1,287,653,938.30 0.00 0.00 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 200,644,715.62 413,435,557.96 197,814,973.72 403,615,704.68 

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27 0.00 0.00 3,870,925.66 11,858,004.45 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 85,578,833.27 70,744,774.13 58,001,655.43 64,981,431.89 

 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 65,548,650.15 56,550,070.90 63,705,306.01 54,610,318.20 

 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง

  การเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 23 2,071,233.06 2,561,926.64 2,071,233.06 2,466,565.11 

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด

  ช�าระภายในหนึ่งปี 24 0.00 5,850,000.00 0.00 5,850,000.00 

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับ

  โครงสร้างหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน

  หนึ่งปี 25 37,869,477.70 0.00 0.00 0.00 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 59,993,430.66 32,952,439.13 59,993,430.66 32,952,439.13 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,720,306.77 15,046,185.82 9,683,515.68 14,932,641.08 

    รวมหนี้สินหมุนเวียน 472,206,914.13 1,961,802,270.20 405,921,307.12 668,274,481.86 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 23 8,568,423.22 2,441,157.40 8,568,423.22 2,441,157.40 

 เงินกู้ยืมระยะยาว 24 0.00 0.00 0.00 0.00 

 เงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับ

  โครงสร้างหนี้ 25 1,256,260,360.80 0.00 0.00 0.00 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 26 20,785,783.40 11,810,153.60 20,754,237.60 11,589,353.80 

    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,285,614,567.42 14,251,311.00 29,322,660.82 14,030,511.20 

    รวมหนี้สิน 1,757,821,481.55 1,976,053,581.20 435,243,967.94 682,304,993.06 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น

   มูลค่า หุ้นละ 0.80 บาท 31 632,138,912.00 632,138,912.00 

   หุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น

   มูลค่า หุ้นละ 1.00 บาท 790,173,640.00 790,173,640.00 

 ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

  หุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น

  มูลค่า หุ้นละ 0.80 บาท 632,138,912.00 632,138,912.00 

  หุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น

  มูลค่า หุ้นละ 1.00 บาท 790,173,640.00 790,173,640.00 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 0.00 296,582,130.18 0.00 296,582,130.18 

 ก�าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์   
  เผื่อขาย 0.00 (53,056.88) 0.00 (53,056.88)

 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

  จัดสรรแล้ว 

   ส�ารองตามกฎหมาย 32 8,846,974.63 33,595,149.58 8,846,974.63 33,595,149.58 

  ยังไม่ได้จัดสรร (250,497,560.65) (840,957,400.65) 168,092,517.93 (557,067,822.14)

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 390,488,325.98 279,340,462.23  809,078,404.56 563,230,040.74 

    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,148,309,807.53 2,255,394,043.43 1,244,322,372.50 1,245,535,033.80 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า 2,017,533,814.83 1,568,976,817.33 2,010,231,050.79 1,519,050,736.49 

รายได้ค่าบริการและซ่อมบ�ารุง 267,030,598.69 206,026,672.47 262,148,686.19 193,809,333.83 

รายได้ค่าก่อสร้าง 16,637,928.26 71,863,899.95 16,637,928.26 71,863,899.95 

รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 11,983,884.91 11,244,326.90 11,983,884.91 11,244,326.90 

รวมรายได้ 2,313,186,226.69 1,858,111,716.65 2,301,001,550.15 1,795,968,297.17 

ต้นทุน

ต้นทุนขาย 1,383,918,584.77 1,209,987,836.10 1,371,019,388.91 1,121,917,476.10 

ต้นทุนการให้บริการและซ่อมบ�ารุง 177,954,576.55 139,431,409.38 172,734,462.42 126,592,650.58 

ต้นทุนการก่อสร้าง 16,173,661.35 68,643,786.80 16,173,661.35 68,643,786.80 

ต้นทุนจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 6,586,084.93 5,858,320.66 6,729,265.36 5,959,338.44 

ค่าใช้จ่ายจากการผลิตไม่เต็มก�าลังการผลิต 64,506,468.01 48,472,516.02 0.00 0.00 

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 23,425,194.20 7,812,931.34 284,227.15 133,442.81 

รวมต้นทุน 1,672,564,569.81 1,480,206,800.30 1,566,941,005.19 1,323,246,694.73 

ก�าไรขั้นต้น 640,621,656.88 377,904,916.35 734,060,544.96 472,721,602.44 

รายได้อื่น 17,700,780.30 11,501,837.38 14,691,375.60 9,284,792.35 

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม

แก่บริษัทย่อย 0.00 0.00 240,680,226.99 (34,630,392.01)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 (300,000,000.00) 0.00 

(ขาดทุน)โอนกลับจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (6,804,309.08) 1,272,401.74 0.00 1,272,401.74 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (172,362,339.38) (125,551,637.08) (171,089,009.72) (122,818,720.54)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (171,973,140.96) (155,995,692.68) (160,349,025.05) (133,619,203.49)

ค่าตอบแทนกรรมการ (3,752,500.00) (3,745,000.00) (3,370,000.00) (3,325,000.00)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 303,430,147.76 105,386,825.71 354,624,112.78 188,885,480.49 

ต้นทุนทางการเงิน (93,537,508.27) (150,591,711.82) (10,030,973.22) (13,180,851.22)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 209,892,639.49 (45,204,886.11) 344,593,139.56 175,704,629.27 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 38 (98,797,832.62) (60,175,410.90) (98,797,832.62) (60,175,410.90)

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับปี 111,094,806.87 (105,380,297.01) 245,795,306.94 115,529,218.37 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

 ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
 เผื่อขาย 0.00 (14,028.85) 0.00 (14,028.85)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 111,094,806.87 (105,394,325.86) 245,795,306.94 115,515,189.52 

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 111,094,806.87 (105,380,297.01) 245,795,306.94 115,529,218.37 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่อ�านาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 

111,094,806.87 (105,380,297.01) 245,795,306.94 115,529,218.37 

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 111,094,806.87 (105,394,325.86) 245,795,306.94 115,515,189.52 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่อ�านาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 

111,094,806.87 (105,394,325.86) 245,795,306.94 115,515,189.52 

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

 ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.141 (0.133) 0.311 0.146 

 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
 (หน่วย : หุ้น) 790,173,640 790,173,640 790,173,640 790,173,640 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

  
 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม 

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า  รวม 

 และช�าระแล้ว  หุ้นสามัญ  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ  ส�ารองตามกฎหมาย  เงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2554 790,173,640.00 296,582,130.18 33,595,149.58 (735,577,103.64) (39,028.03) 384,734,788.09 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ส�าหรับปี 2554 :

 ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2554 0.00 0.00 0.00 (105,380,297.01) (14,028.85) (105,394,325.86)

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2554 790,173,640.00 296,582,130.18 33,595,149.58 (840,957,400.65) (53,056.88) 279,340,462.23 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส�าหรับปี 2555 :

  การลดหุ้นสามัญ 31 (158,034,728.00) (296,582,130.18) (33,595,149.58) 488,212,007.76 0.00 0.00 

  ส�ารองตามกฎหมาย 32 0.00 0.00 8,846,974.63 (8,846,974.63) 0.00 0.00 

  ขายเงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 53,056.88 53,056.88 

  ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2555 0.00 0.00 0.00 111,094,806.87 0.00 111,094,806.87 

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 632,138,912.00 0.00 8,846,974.63 (250,497,560.65) 0.00 390,488,325.98 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ก�าไร(ขาดทุน)สะสม 
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า  รวม 

 และช�าระแล้ว  หุ้นสามัญ  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ  ส�ารองตามกฎหมาย  เงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2554 790,173,640.00 296,582,130.18 33,595,149.58 (672,597,040.51) (39,028.03) 447,714,851.22 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส�าหรับปี 2554 :

 ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2554 0.00 0.00 0.00 115,529,218.37 (14,028.85) 115,515,189.52 

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2554 790,173,640.00 296,582,130.18 33,595,149.58 (557,067,822.14) (53,056.88) 563,230,040.74 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส�าหรับปี 2555 :

  การลดหุ้นสามัญ 31 (158,034,728.00) (296,582,130.18) (33,595,149.58) 488,212,007.76 0.00 0.00 

  ส�ารองตามกฎหมาย 32 0.00 0.00 8,846,974.63 (8,846,974.63) 0.00 0.00 

  ขายเงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 53,056.88 53,056.88 

  ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2555 0.00 0.00 0.00 245,795,306.94 0.00 245,795,306.94 

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 632,138,912.00 0.00 8,846,974.63 168,092,517.93 0.00 809,078,404.56 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

 ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 209,892,639.49 (45,204,886.11) 344,593,139.56 175,704,629.27 

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

  เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน: 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 5,338,916.62 3,519,440.21 3,771,470.55 824,446.43 

  หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 0.00 0.00 (240,680,226.99) 34,630,392.01 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า 23,425,194.20 7,812,931.31 284,227.15 133,442.81 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 

  (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 6,804,309.08 (1,272,401.74) 0.00 (1,272,401.74)

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย 2,615,028.02 2,599,308.63 585,743.97 570,099.17 

  สินทรัพย์ตัดบัญชี 566,410.79 2,756,330.86 41,715.11 2,090,371.15 

  หนี้สินตัดบัญชี (4,586,448.82) (1,243,270.49) (494,982.14) (854,282.39)

  ค่าเสื่อมราคา 93,340,200.45 96,268,956.32 35,589,661.05 37,995,431.44 

  รายได้ส่งเสริมการขาย (519,944.28) 0.00 (480,000.00) 0.00 

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 12,473,879.80 12,822,105.60 12,663,133.80 12,580,853.80 

  ดอกเบี้ยรับ (756,725.25) (542,345.83) (2,116,620.49) (484,676.52)

  เงินปันผลรับ (4,246.43) 0.00 (4,246.43) 0.00 

  (ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 25,798.94 (9,385.21) 25,798.94 (9,385.21)

  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า 1,059,229.86 0.00 1,059,229.86 0.00 

  ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (2,027,870.78) (50,286.00) (1,654,159.73) (50,286.00)

  (ก�าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น 89,130.23 (590,067.07) 45,219.67 (708,670.54)

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 89,064,618.27 147,793,537.27 6,828,909.75 10,450,646.37 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
  หนี้สินด�าเนินงาน 436,800,120.19 224,659,967.75 460,058,013.63 271,600,610.05 

    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 106,085,044.85 (173,775,701.21) 108,553,972.26 (186,241,008.04)

    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 0.00 (1,886,587.07) 1,960,654.69 

    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้างานก่อสร้าง
     และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ 30,679,738.52 (34,673,586.29) 30,679,738.52 (34,673,586.29)

    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ (71,376,708.72) (24,351,447.66) (85,017,407.75) (73,942,397.44)

    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร 5,337,599.36 8,212,553.67 0.00 0.00 

    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,012,822.54 (546,705.36) 454,603.96 (2,043,554.55)

    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (4,031.22) (293,630.89) 0.00 0.00 

    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (210,617,704.46) 157,327,642.80 (207,718,715.20) 164,185,987.81 

    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 0.00 (7,987,078.79) 237,793.75 

    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (6,396,264.65) 29,023,817.02 (6,469,251.22) 30,735,626.14 

    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 8,998,579.25 16,049,443.48 9,094,987.81 22,078,110.57 

    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น (5,325,879.05) 2,514,825.48 (5,249,125.40) 2,633,175.56 

    จ่ายดอกเบี้ย (34,291,651.76) (11,266,365.70) (6,994,452.85) (11,219,017.53)

    จ่ายภาษีเงินได้ (71,756,841.09) (49,503,130.18) (71,756,841.09) (49,503,130.18)

    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ (3,498,250.00) (1,011,952.00) (3,498,250.00) (991,500.00)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน 186,646,573.76 142,365,730.91 212,263,606.81 134,817,764.54 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 283,541.46 117,685.32 283,541.46 117,685.32 

 ให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 0.00 0.00 (55,228,250.00) 0.00 

 (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจ�าค่าทรัพย์สิน (15,722,456.44) (6,538,225.00) (15,722,456.44) (6,538,225.00)

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,934,919.94) (736,250.00) (1,934,919.94) (736,250.00)

 (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน (10,551,042.30) (23,209,300.00) (7,608,026.30) (23,209,300.00)

 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (1,285,309.25) (1,322,188.15) (1,285,309.25) (1,322,188.15)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า 2,756,495.34 50,288.00 2,756,495.34 50,288.00 

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า (3,585,343.91) (4,845,586.72) (3,585,343.91) (4,845,586.72)

 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (30,301,920.82) (25,314,600.56) (30,653,637.87) (18,752,475.29)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 1,277,780.38 0.00 627,803.74 0.00 

 เงินปันผลรับ 4,246.43 0.00 4,246.43 0.00 

 ดอกเบี้ยรับ 735,206.84 514,890.91 693,051.61 457,221.60 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (58,323,722.21) (61,283,286.20) (111,652,805.13) (54,778,830.24)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
  จากสถาบันการเงิน (66,227,110.42) (71,024,462.33) (66,227,110.42) (71,024,462.33)

 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ถูกเรียกให้ช�าระคืน 0.00 (61,952.40) 0.00 0.00 

 จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (4,848,198.79) (4,343,035.13) (4,752,837.26) (3,798,292.60)

 จ่ายช�าระเงินกู้ระยะยาว (5,850,000.00) (7,800,000.00) (5,850,000.00) (7,800,000.00)

 จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (26,721,760.38) 0.00 0.00 0.00 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (103,647,069.59) (83,229,449.86) (76,829,947.68) (82,622,754.93)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 24,675,781.96 (2,147,005.15) 23,780,854.00 (2,583,820.63)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 88,149,762.60 90,296,767.75 85,457,227.55 88,041,048.18 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 112,825,544.56 88,149,762.60 109,238,081.55 85,457,227.55 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทั่วไป

 การจดทะเบียน        : บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จ�ากัด ทะเบียนเลขที่ 0105524014004  
              เม่ือวนัที ่24 มิถนุายน 2524 และจดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดัทะเบยีน 
              เลขที ่บมจ.0107537002711 เม่ือวนัที ่9 ธนัวาคม 2537 และบรษิทัฯ ได้เข้าเป็น 
              บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  
              2549

 ที่ตั้งบริษัท ส�านักงานใหญ่     : 9/291 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง
              เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 ที่ตั้งโรงงาน         : 190/1 หมู่ที่ 6 คลองฮกลี้ แม่น�้าบางปะกง ต�าบลท่าสะอ้าน 
              อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 ที่ตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ : 365, 365/1 หมู่ที ่3 ต�าบลกรอกสมบรูณ์ อ�าเภอศรมีหาโพธิ ์จงัหวดัปราจนีบรีุ

 ประเภทธุรกิจ        : ผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจ�าหน่าย (Distribution Transformer) 
             : ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินและน�าเสนองบการเงิน

 2.1  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

     งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนีไ้ด้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราช 
   บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ 
   ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อก�าหนดของ 
   คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต ้
   พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535

     งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัท่ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิ 
   ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

     งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการ 
   ในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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 2.2  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

   2.2.1 งบการเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 
     คือ บริษัท เอกรัฐ โซล่าร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

   2.2.2 ยอดคงค้างและรายการบัญชรีะหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อยได้ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว และยอด 
     เงนิลงทนุในบรษัิทย่อยในบญัชขีองบรษิทัฯได้ตดักบัส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยในการจดัท�างบการเงนิรวม 

   2.2.3 งบการเงินรวมนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน ส�าหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณ์ 
     ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน

3. มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และปรบัปรงุใหม่ ซึง่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัไม่ได้น�ามา 
 ถือปฏิบัติ มีดังนี้

   - มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวันที ่1 มกราคม 2556 

     มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน        เรื่อง
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12           ภาษีเงินได้
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)      ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
                      แลกเปลี่ยนในเงินตราต่างประเทศ
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8       ส่วนงานด�าเนินงาน
   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10        ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ 
                      เกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนินงาน 
   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21        ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ 
                      ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25        ภาษเีงนิได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษี 
                      ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
   แนวปฏิบัติทางการบัญชี            การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

    ผูบ้รหิารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประเมนิแล้วเหน็ว่า มาตรฐานรายงานทางการเงนิทีก่ล่าวข้างต้น จะไม่ม ี
   ผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินที่น�าเสนอ ยกเว้นที่จะอธิบายในวรรคถัดไป
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   มาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่12 เกีย่วข้องกับภาษเีงนิได้ ซึง่รวมถงึภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั และภาษเีงนิได้รอการ 
 ตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวด ค�านวณจากจ�านวนที่ต้องเสียภาษีและจ�านวนที่สามารถหักภาษีได้ซึ่งแสดงอยู่ใน 
 แบบการค�านวณภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ค�านวณจากจ�านวนที่คาดว่า 
 จะต้องจ่ายแก่ หรอืได้รบัคนืจากหน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ีโดยใช้อัตราภาษแีละกฎหมายภาษอีากรทีบั่งคับใช้อยู่หรอืท่ีคาดว่า 
 จะมผีลบงัคบัใช้ภายในวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ การบญัชสี�าหรบัภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชคี�านวณจากผลแตกต่าง 
 ชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบการเงิน ผลแตกต่าง 
 ชั่วคราวหลักอาจเกิดจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ภาระผูกพัน 
 ผลประโยชน์พนักงานทางภาษี เป็นต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเริ่มน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาปฏิบัติตั้งแต ่
 วันที่ 1 มกราคม 2556 โดยการปรับปรุงย้อนหลัง ซึ่งคาดว่าน่าจะท�าให้เกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมี 
 ผลกระทบต่อก�าไรสะสมและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ผู้บริหารของกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัต ิ
 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 ก�าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงาน 
 โดยใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกบัทีผู่มี้อ�านาจในการตดัสนิใจสูงสดุด้านการด�าเนนิงานใช้ในการเสนอรายงานใน การเปลีย่นแปลง 
 นโยบายการบัญชีดังกล่าว ผลกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงินของบริษัทฯ  
 และบริษัทย่อย

 - มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557

     มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน        เรื่อง
   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29        การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4    การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 
                      หรือไม่
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12   ข้อตกลงสัมปทานบริการ
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

   ปัจจบุนับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใช้มาตรฐานฉบบัดงักล่าว
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4. นโยบายบัญชีที่ส�าคัญ

 4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

    - รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อส่งมอบและได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
   - รายได้จากการให้บริการและซ่อมบ�ารุง รับรู้เมื่อให้บริการเสร็จและเป็นไปตามสัญญาการให้บริการ
   - รายได้ค่าก่อสร้าง รับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสญัญาราคาคงทีด้่วยวิธอีตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ โดยใช้อตัราส่วน 
    ของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น
   - รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

      บรษิทัฯ ได้รบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลเป็นส่วนเพิม่จากราคารบัซือ้ ค่าพลงังานไฟฟ้าตามโครงการส่งเสรมิ 
    ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในราคา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตาม 
    ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552  
    โดยการอุดหนุนดังกล่าวมีระยะเวลา 10 ปีนับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้เริ่มท�าการซื้อขาย 
    ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เงินอุดหนุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับรู้เป็นรายได้ บันทึกไว้ในบัญชีรายได้จาก 
    การจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า และรับรู้รายได้เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   - รายได้ค่าเช่า รับรู้รายได้ค่าเช่าตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
   - รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
   - รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรพัย์ กระแส 
   รายวัน และประจ�าไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค�้าประกัน

 4.3  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

     บรษิทัฯและบริษัทย่อย แสดงลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ด้วยยอดสทุธจิากค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ค่าเผือ่หนี้ 
   สงสัยจะสูญค�านวณจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ 
   อายุหนี้และสถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ ส�าหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ถึงก�าหนดเกิน 1 ปี บริษัทฯ 
   และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�านวน
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 4.4  สินค้าคงเหลือ

     บรษัิทฯและบรษิทัย่อย บนัทกึสนิค้าคงเหลอื ในราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า
   - สินค้าส�าเร็จรูป และงานระหว่างท�า ค�านวณราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   - วัตถุดิบ ค�านวณราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
   - ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าพิจารณาจากสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการ 
    จากราคาขายหรอืต้นทนุทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวันทีใ่นงบการเงนิ และประมาณการ 
    จากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า

 4.5  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

     เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ บันทกึในราคาทนุสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุ 
   และจะบนัทกึรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทนุในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ เม่ือจ�าหน่ายเงนิลงทนุหรอืเงนิลงทนุ 
   เกิดการด้อยค่า
 
 4.6  เงินลงทุน

   4.6.1 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วย
     - เงนิลงทนุเพ่ือค้า เป็นเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม ผลต่าง 
      ระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม แสดงเป็นก�าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุน 
      เบ็ดเสร็จ
     - เงินลงทุนเผื่อขาย เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  
      ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชกีบัมลูค่ายตุธิรรม แสดงเป็นก�าไรและขาดทนุทีย่งัไม่เกดิข้ึนในองค์ประกอบ 
      อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
   4.6.2 เงินลงทุนระยะยาว เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็น 
     เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

 4.7  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

     สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพ่ือขาย เป็นเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ ทีบ่รษิทัฯ ไม่ได้ใช้ด�าเนนิงานแล้ว และมี 
   วัตถุประสงค์ที่จะจ�าหน่ายในระยะเวลาอันใกล้ บริษัทฯ บันทึกในราคาตามบัญชีที่ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรม

 4.8  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

     อสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุ เป็นทีดิ่นทีบ่รษิทัฯ ถอืไว้เพ่ือหวงัก�าไรจากการเพ่ิมมูลค่าของทีดิ่นในระยะยาว  
   บริษัทฯ บันทึกในราคาทุน ปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
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 4.9  สินทรัพย์ให้เช่า

     สนิทรพัย์ให้เช่า เป็นสนิค้าทีน่�าออกให้ลกูค้าเช่าหรอืยมื โดยมีการค�านวณค่าเสือ่มราคาโดยวธิเีส้นตรงเป็น 
   เวลา 5 ปี

 4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

     ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 
   ของสินทรัพย์(ถ้ามี) ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 

                         จ�านวนปี
       อาคารและสิ่งปลูกสร้าง            20
       อาคารส�านักงาน               40
       เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์          5-18
       เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน         3-5
       ยานพาหนะ                5
       สินทรัพย์ถาวรอื่น              5

     บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนท่ีประมาณในเบื้องต้นส�าหรับการร้ือถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของ 
   สินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และก�าหนดให้ 
   กจิการต้องคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรับส่วนประกอบของทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เมือ่ 
   ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�าคัญ เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ  
   ได้ทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี ทั้งนี ้
   ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานใหม่จากเดิม 20 ปี เป็น 40 ปี โดยบริษัทฯ ใช้วิธี 
   เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง ประกอบด้วย    

                         จ�านวนปี
       ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์            5-10
       ใบรับรองคุณภาพ              5
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 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

     บริษทัฯและบรษิทัย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสนิทรพัย์ เม่ือมีข้อบ่งชีว่้าราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ของ 
   บริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้น ๆ ตามปกติธุรกิจ หรือมูลค่าการใช้  
   แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ 
   ให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

    ในกรณทีีร่าคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืน บรษิทัฯและบริษทัย่อยจะรบัรูผ้ลขาดทนุ 
   จากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่ากต่็อเม่ือมีข้อบ่งช้ี 
   ว่าการด้อยค่าดังกล่าว ไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

 4.13 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน       

     บรษัิทฯ จดัให้มีกองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่เป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีไ่ด้ก�าหนดการจ่ายสมทบ 
   ไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดย 
   ผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ 
   จากบรษิทั เงนิจ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัรอบระยะเวลา 
   บัญชีที่เกิดรายการนั้น

 4.14 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ     

     รายการท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯ บนัทกึด้วยอัตราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย์และหนีส้นิ 
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 
   แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

     ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 4.15 ภาษีเงินได้         

     บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจ�านวนเงินที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี โดยค�านวณตามอัตราภาษีที ่
   ประกาศใช้ ณ วันที่ในรายงาน จากยอดก�าไรสุทธิบวกกลับด้วยส�ารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็น 
   ค่าใช้จ่ายในการค�านวณภาษทีีก่�าหนดไว้ในประมวลรษัฎากร บรษิทัย่อยยงัไม่มภีาระภาษเีนือ่งจากมผีลการด�าเนิน 
   งานขาดทุน

 4.16 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

     ก�าไรต่อหุน้ทีแ่สดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เป็นก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน     ซึง่ค�านวณโดยการหารยอดก�าไรสทุธ ิ
   ส�าหรับปี ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ�าหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี
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 4.17 ประมาณการทางบัญชี

     การจดัท�างบการเงนิเป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝ่ายบรหิารต้องใช้การประมาณการและตัง้ข้อ 
   สมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหต ุ
   ประกอบงบการเงนิซึง่ผลท่ีเกดิขึน้จรงิภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ�านวนเงนิทีป่ระมาณไว้ อันอาจท�าให้ต้องมกีาร 
   ปรบัปรงุบญัชใีนรอบถดัไป ประมาณการทางบญัชทีีส่�าคญั ได้แก่ ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ค่าเสือ่มราคา ค่าเผ่ือการ 
   ลดราคาสินค้าและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ การประมาณการในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่ 
   เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

 4.18 ประมาณการหนี้สิน

     บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน 
   ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะ 
   ส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพันและจ�านวนที่ต้องจ่ายสามารถ 
   ประมาณการได้อย่างน่าเชือ่ถอืหากบรษัิทฯ คาดว่าจะได้รบัคืนรายจ่ายทีจ่่ายช�าระไปตามประมาณการหนีส้นิทัง้หมด 
   หรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ�านวน 
   ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

 4.19 ผลประโยชน์พนักงาน

     บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้ มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน 
   เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานให้ถูกรับรู้รายการในงบแสดง 
   ฐานะการเงิน โดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้  
   ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคตที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยก�าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ 
   ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจ�าปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของ 
   เงินเดือนพนกังาน และอัตราการเปล่ียนแปลงในจ�านวนพนกังาน การเปลีย่นแปลงในอตัราเหล่านีม้ผีลต่อประมาณ 
   การค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการทบทวน 
   อัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบ้ียที่ควรน�ามาใช้ในการค�านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแส 
   เงินสดจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่า จะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม บริษัทฯ และ 
   บริษัทย่อย จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์ และจะบันทึก 
   ภาระหนี้สินในอดีตที่เกิดก่อนปี 2554 โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี
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5. รายละเอียดประกอบงบกระแสเงินสด

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ที่มีสาระส�าคัญ มีดังนี้

 5.1  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ 
   ให้เช่า จ�านวน 5.72 ล้านบาท และจ�านวน 7.10 ล้านบาท ตามล�าดับ และได้โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้า 
   คงเหลือ จ�านวน 6.67 ล้านบาท และจ�านวน 4.50 ล้านบาท ตามล�าดับ      
 5.2  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเช็คให้แก่บริษัทย่อย  
   จ�านวน 300 ล้านบาท และบรษัิทย่อยได้น�าเชค็ดังกล่าวมาช�าระคืนเงนิให้กูย้มืและดอกเบีย้ค้างรบั จ�านวน 211.97  
   ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจ�านวน 88.03 ล้านบาท
   5.3  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ 
   ที่เพิ่มขึ้น จ�านวน 13.77 ล้านบาท และจ�านวน 5.43 ล้านบาท ตามล�าดับ เกิดจากการก่อหนี้โดยการบันทึกตั้ง 
   เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 เงินสด  769,280.00  785,672.10  699,280.00  695,672.10 

  เงินฝากกระแสรายวัน  2,460,471.93  2,105,448.58  2,044,019.16  2,067,567.36 

 เงินฝากออมทรัพย์  103,730,314.13  82,295,173.21  100,629,303.89  79,730,519.38 

 เช็คที่ถึงก�าหนดช�าระแต่ยังมิได้น�าฝาก  5,865,478.50  2,963,468.71  5,865,478.50  2,963,468.71 

  รวม  112,825,544.56  88,149,762.60  109,238,081.55  85,457,227.55 
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7. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 0.00 309,340.40 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,128,315.00 0.00 

 บวก หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (1,059,229.86) (53,056.88)

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - สุทธิ 69,085.14 256,283.52 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้รับช�าระหนี้บางส่วนจากลูกหนี้รายหนึ่งเป็นหุ้นสามัญที่อยู่ในความ 
   ต้องการของตลาด บรษิทัฯ บนัทกึเงนิลงทนุด้วยราคาตามบญัชขีองลกูหนี ้และปรบัลดมูลค่าเงนิลงทนุให้เป็นมลูค่า 
   ยุติธรรม ณ วันสิ้นงวด

8. ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 8.1 ลูกหนี้การค้า 308,073,520.80 424,980,974.77 302,276,095.09 420,019,713.62 

 8.2 ลูกหนี้อื่น 45,682,449.10 25,656,074.58 45,436,292.66 25,441,718.81 

  รวม 353,755,969.90 450,637,049.35 347,712,387.75 445,461,432.43 
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 8.1  ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 ตั๋วเงินรับการค้า 12,700,571.21 15,424,542.03 12,700,571.21 12,574,062.03 

 ลูกหนี้การค้าและค่าบริการค้างรับ 314,572,688.04 424,450,271.65 303,269,517.22 418,401,191.46 

  รวม 327,273,259.25 439,874,813.68 315,970,088.43 430,975,253.49 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,199,738.45) (14,893,838.91) (13,693,993.34) (10,955,539.87)

  ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 308,073,520.80 424,980,974.77 302,276,095.09 420,019,713.62 

     ในระหว่างปีส้ินสดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูมกีารเคลือ่นไหว ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 ณ วันต้นปี 14,893,838.91 13,094,972.81 10,955,539.87 11,859,390.86

 บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี 7,127,445.77 5,882,317.61 5,080,907.20 1,884,946.14

 หัก หนี้สูญรับคืน (805,560.70) (2,458,027.62) (326,468.20) (1,163,373.24)

  หนี้สูญตัดบัญชี (2,015,985.53) (1,625,423.89) (2,015,985.53) (1,625,423.89)

 ณ วันสิ้นปี 19,199,738.45 14,893,838.91 13,693,993.34 10,955,539.87
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     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ  
   โดยนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 ตั๋วเงินรับการค้า

  ตั๋วเงินรับการค้าที่ยังไม่ครบก�าหนด:-

  ครบก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 12,700,571.21 15,424,542.03 12,700,571.21 12,574,062.03 

 ลูกหนี้การค้าและค่าบริการค้างรับ

   ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 143,720,837.47 267,224,272.49 137,923,411.76 266,891,508.14 

   เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน 3 เดือน 93,692,603.39 100,793,005.00 93,692,603.39 100,125,286.25 

   เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือน 

   แต่ไม่เกิน 6 เดือน 25,434,712.25 13,550,360.24 25,434,712.25 13,550,360.24 

  เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 6 เดือน 

   แต่ไม่เกิน 12 เดือน 25,532,671.73 23,401,833.87 25,532,671.73 22,291,535.82 

   เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 12 เดือน 26,191,863.20 19,480,800.05 20,686,118.09 15,542,501.01 

    รวม 327,273,259.25 439,874,813.68 315,970,088.43 430,975,253.49 

 8.2  ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 เงินมัดจ�าและเงินจ่ายล่วงหน้า
  ค่าสินค้าและบริการ 30,294,282.72 19,917,249.20 30,294,282.72 19,917,249.20 

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 12,562,740.05 2,793,499.56 12,361,736.83 2,626,965.67 

 เงินประกัน 1,319,961.43 1,406,512.23 1,319,961.43 1,406,512.23 

 อื่น ๆ 1,505,464.90 1,538,813.59 1,460,311.68 1,490,991.71 

    รวม 45,682,449.10 25,656,074.58 45,436,292.66 25,441,718.81 
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9. ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

  ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12,484,311.72 98,629,906.39 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,317,225.75) (97,683,417.41)

   ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 167,085.97 946,488.98 

  ในระหว่างปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

  ณ วันต้นปี 97,683,417.41 63,053,025.40

  บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี 2,665,990.08 39,444,922.41

  หัก โอนกลับส�ารองเนื่องจากได้รับช�าระคืน (88,032,181.74) 0.00

  หนี้สูญรับคืน 0.00 (4,814,530.40)

  ณ วันสิ้นปี 12,317,225.75 97,683,417.41

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ
โดยนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

  ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 167,085.97 876,927.00 

  เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน 3 เดือน 449,911.93 534,024.65 

  เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 366,383.80 622,849.10 

  เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,780,132.37 38,357,610.64 

  เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 12 เดือน 9,720,797.65 58,238,495.00 

   รวม 12,484,311.72 98,629,906.39 
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10. ลูกหนี้การค้างานก่อสร้างและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

  รายได้ค่าก่อสร้าง 16,637,928.26 71,863,899.95 

  หัก เงินเรียกเก็บจากผู้จ้าง (12,905,360.25) (63,728,439.12)

  มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 3,732,568.01 8,135,460.83 

  บวก ภาษีขายรอยื่น 261,279.76 569,482.26 

  มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 3,993,847.77 8,704,943.09 

  บวก ลูกหนี้การค้างานก่อสร้างที่เรียกเก็บแล้วแต่ยังไม่ได้รับช�าระ 0.00 25,968,643.20 

   รวม 3,993,847.77 34,673,586.29 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าจากงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยกับบริษัทเอกชน 
สองแห่ง โดยมีมูลค่างานตามสัญญาจ�านวน 89.06 ล้านบาท ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ รับรู้รายได้ 
แล้วจ�านวน 16.64 ล้านบาท ส่วนอีกรายหนึ่งได้รับรู้รายได้ครบแล้วในปี 2554
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

 เงินให้กู้ยืม 55,228,250.00 199,679,445.37 

 ดอกเบี้ยค้างรับ 1,425,532.93 12,288,372.89 

   รวม 56,653,782.93 211,967,818.26 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,653,782.93) (211,967,818.26)

   เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย - สุทธิ 0.00 0.00 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทย่อยจ�านวน 211.97 ล้านบาท และ 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯได้รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับทั้งจ�านวนโดยการโอนคืนเช็คที่บริษัทฯ  
ช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทฯบันทึกโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เคยตั้งไว้ออกด้วยจ�านวนเดียวกัน 
 
  ตั้งแต่ไตรมาส 2/2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อจ่ายช�าระเงินกู้ยืมจาก
การปรับ โครงสร้างหนี้ตามหมายเหตุ 25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้นจ�านวน 37.23 ล้านบาท อัตรา 
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เนื่องจากบริษัทย่อยยังมีผลประกอบการขาดทุนเกินทุนอยู่ บริษัทฯจึงได้บันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจ�านวน      
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

 ราคาทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ 19,170,019.16 19,170,019.16 

 ç√หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (19,169,927.99) (19,169,927.99)

   มุลค่าสุทธิตามบัญชี 91.17 91.17 

12. สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 สินค้าส�าเร็จรูป 185,354,771.42 129,841,067.81 123,262,952.60 65,300,635.18 

 งานระหว่างท�า 70,802,971.53 59,188,452.47 70,558,011.53 104,309,655.67 

 วัตถุดิบ 255,906,570.09 261,997,297.86 218,897,950.51 170,374,326.76 

 วัสดุสิ้นเปลือง 18,465,146.84 11,780,353.79 16,121,414.60 8,822,623.89 

 วัตถุดิบระหว่างทาง 15,669,924.94 12,419,040.49 15,669,124.94 12,419,040.49 

   รวม 546,199,384.82 475,226,212.42 444,509,454.18 361,226,281.99 

 หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่า

     ของสินค้าคงเหลือ (60,978,127.14) (37,552,932.94) (11,333,630.63) (11,049,403.48)

   สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 485,221,257.68 437,673,279.48 433,175,823.55 350,176,878.51 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ชื่อบริษัท งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช�าระแล้ว
สัดส่วน

การลงทุน
วิธีราคาทุน

 บริษัทย่อย 2555 2554 2555 2554

 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ�ากัด 1,000,000,000.00 700,000,000.00 99.99% 999,999,930.00 699,999,930.00 

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (999,999,930.00) (699,999,930.00)

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ 0.00 0.00 

  เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2555 บรษิทัฯได้จ่ายช�าระค่าหุ้นเพ่ิมทนุในบรษัิทย่อยอกีจ�านวน 300 ล้านบาท (ตามหมายเหตุ 
31 ) เนือ่งจากบรษิทัย่อยมผีลการด�าเนินงานขาดทนุจนเกนิทนุ บรษิทัฯจงึได้ต้ังค่าเผือ่การด้อยค่าเงนิลงทนุทีเ่พ่ิมอกีทัง้จ�านวน
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน ซึ่งมีราคาทุนจ�านวน 700 ล้านบาท บริษัทฯ ได้น�าใบหุ้นไปจ�าน�าเป็นหลักประกัน
วงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยที่มีต่อธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งตามหมายเหตุ 22 และ 25       
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15. เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น ประกอบด้วย

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในบริษัทอื่นประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ดังต่อไปนี้

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

2555 2554 2555 2554

พันบาท พันบาท ร้อยละ ร้อยละ

  บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จ�ากัด  230,000.00  230,000.00  1.19  1.19 

  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด  402,979.00  402,979.00  0.04  0.04 

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

 ราคาทุนเงินลงทุน :-

  บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จ�ากัด 2,726,400.00 2,726,400.00 

  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 158,849.10 158,849.10 

   รวม 2,885,249.10 2,885,249.10 

  หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,885,249.10) (2,885,249.10)

   เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น-สุทธิ 0.00 0.00 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญจากการรับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้า โดย 
แปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูฯ และลูกหนี้ดังกล่าวยังมีผลประกอบการที่ไม่ดีขึ้นและไม่สามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูได้  
ดังนั้นบริษัทฯ จึงตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั้งจ�านวน และนอกจากนี้ยังมีส่วนที่ยังไม่ได้รับช�าระจ�านวน 4.02 ล้านบาท  
แสดงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ�านวน
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16. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

 16.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ได้น�าเงินฝากธนาคารจ�านวน 37.36 ล้านบาท และจ�านวน  
   29.76 ล้านบาท ตามล�าดับ ไปค�้าประกันการออกหนังสือค�้าประกันของธนาคารในประเทศ 2 แห่ง ให้แก ่
   บรษิทัฯ เกีย่วกบัสญัญาขายไฟฟ้าและสญัญาขายสนิค้าต่อการไฟฟ้าและบริษทัเอกชนหลายแห่ง (ตามหมายเหตุ  
   29.1.2)
 16.2  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัย่อย ได้น�าเงนิฝากประจ�าธนาคาร จ�านวน 2.94 ล้านบาท ไปใช้เป็นหลกัทรพัย์ 
   ค�้าประกันการยื่นอุทธรณ์ จากการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร (ตามหมายเหตุ 29.2.3)

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

  ที่ดิน

  ราคาทุน 12,973,886.00 12,973,886.00 

  ค่าเผื่อการด้อยค่า (11,660,948.00) (11,660,948.00)

  ราคาตามบัญชี-สุทธิ 1,312,938.00 1,312,938.00 

  ราคายุติธรรม 1,351,004.46 1,351,004.46 

  ราคายุติธรรมใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ�ากัด) 
ซึ่งได้ประเมินไว้ตามรายงานลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดให้มีการประเมิน
ราคาใหม่ ซึ่งคาดว่าราคาจะไม่แตกต่างจากเดิมอย่างเป็นสาระส�าคัญ
  ที่ดินของบริษัทฯ บางส่วนซึ่งมีราคาทุนตามบัญชีจ�านวน 12.42 ล้านบาท มีเนื้อที่ทั้งหมด 136 ไร่ 1 งาน 67  
ตารางวา ได้ท�าการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีสัดส่วนของ 
ราคาทุนจ�านวน 12.42 : 5.50 ล้านบาท



ย้อนกลับสารบัญ

90

รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

18. สินทรัพย์ให้เช่า ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า รวม

ซื้อคืน ส�ารองศูนย์ ให้ยืม - ให้เช่า

 ราคาทุน :

  ณ ต้นปี 2554 18,765,549.90 2,639,426.74 13,215,795.67 34,620,772.31 

  ซื้อเพิ่ม 4,371,325.70 0.00 474,261.02 4,845,586.72 

  โอนเข้า 14,416,380.33 957,686.15 28,679,119.34 44,053,185.82 

  จ�าหน่าย (7,600.00) 0.00 (95,000.00) (102,600.00)

  โอนออก/โอนออกไปผลิต (22,895,699.52) (1,831,937.81) (17,253,179.59) (41,980,816.92)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 14,649,956.41 1,765,175.08 25,020,996.44 41,436,127.93 

  ซื้อเพิ่ม 3,264,924.14 86,045.43 234,374.34 3,585,343.91 

  โอนเข้า 26,017,048.12 1,888,202.50 20,641,191.34 48,546,441.96 

  จ�าหน่าย (238,723.41) 0.00 (1,812,857.73) (2,051,581.14)

  โอนออก/โอนออกไปผลิต (19,922,769.56) (1,351,197.87) (30,003,312.10) (51,277,279.53)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 23,770,435.70 2,388,225.14 14,080,392.29 40,239,053.13 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม :

  ณ ต้นปี 2554 (11,879,496.35) (2,422,302.32) (9,583,069.95) (23,884,868.62)

  เพิ่ม (2,687,675.93) (154,125.99) (1,898,489.80) (4,740,291.72)

  โอนเข้า (8,564,012.61) (939,583.47) (15,793,329.54) (25,296,925.62)

  จ�าหน่าย 7,599.00 0.00 94,999.00 102,598.00 

  โอนออก/โอนออกไปผลิต 12,146,411.01 1,794,067.56 11,888,939.61 25,829,418.18 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (10,977,174.88) (1,721,944.22) (15,290,950.68) (27,990,069.78)

  เพิ่ม (3,020,652.10) (34,978.68) (1,438,194.49) (4,493,825.27)

  โอนเข้า (11,957,193.11) (1,878,180.00) (10,392,356.72) (24,227,729.83)

  จ�าหน่าย 98,166.21 0.00 306,299.16 404,465.37 

  โอนออก/โอนออกไปผลิต 8,933,620.43 1,266,360.94 15,809,680.92 26,009,662.29 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (16,923,233.45) (2,368,741.96) (11,005,521.81) (30,297,497.22)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,847,202.25 19,483.18 3,074,870.48 9,941,555.91 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 3,672,781.53 43,230.86 9,730,045.76 13,446,058.15 

 ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,493,825.27 

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 4,740,291.72 
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19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินและส่วน อาคารและ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ งานระหว่าง รวม

ปรับปรุงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส�านักงาน ก่อสร้าง

 ราคาทุน :

        ณ ต้นปี 2554 73,585,410.97 674,945,586.14 1,321,260,454.69 80,078,112.01 34,068,491.15 12,624,480.64 2,196,562,535.60 

        ซื้อเพิ่ม 0.00 829,754.60 4,930,151.39 1,640,185.17 4,183,960.08 19,164,858.57 30,748,909.81 

        โอนเข้า 0.00 10,795,426.67 7,103,424.77 262,377.67 0.00 3,318,324.57 21,479,553.68 

        ขาย/ตัดจ�าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        โอนออก 0.00 (2,044,950.39) 0.00 0.00 0.00 (20,434,410.95) (22,479,361.34)

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 73,585,410.97 684,525,817.02 1,333,294,030.85 81,980,674.85 38,252,451.23 14,673,252.83 2,226,311,637.75 

        ซื้อเพิ่ม 0.00 187,937.19 17,209,044.38 5,313,506.01 12,460,441.03 9,716,360.08 44,887,288.69 

        โอนเข้า 0.00 1,116,015.13 1,940,573.97 694,605.75 0.00 3,009,362.03 6,760,556.88 

        ขาย/ตัดจ�าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (5,592,718.66) (6,259,259.23) 0.00 (11,851,977.89)

        โอนออก 0.00 (483,186.59) (2,350.00) (42,000.00) 0.00 (3,601,186.50) (4,128,723.09)

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 73,585,410.97 685,346,582.75 1,352,441,299.20 82,354,067.95 44,453,633.03 23,797,788.44 2,261,978,782.34 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม :

  ณ ต้นปี 2554 0.00 (239,762,700.34) (416,428,070.11) (69,211,533.46) (30,027,571.31) 0.00 (755,429,875.22)

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 0.00 (24,706,706.45) (58,796,878.12) (4,823,740.03) (3,194,471.73) 0.00 (91,521,796.33)

  โอนเข้า 0.00 0.00 (7,599.00) 0.00 (4.56) 0.00 (7,603.56)

  โอนออก 0.00 9,455.29 3,125.46 2,099.00 0.30 0.00 14,680.05 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 0.00 (264,459,951.50) (475,229,421.77) (74,033,174.49) (33,222,047.30) 0.00 (846,944,595.06)

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 0.00 (24,561,018.14) (58,044,541.30) (4,214,233.67) (2,026,582.07) 0.00 (88,846,375.18)

  ขาย/ตัดจ�าหน่าย 0.00 0.00 0.00 5,570,377.22 5,583,852.63 0.00 11,154,229.85 

  โอนออก 0.00 0.00 2,133.70 27,052.74 0.00 0.00 29,186.44 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 0.00 (289,020,969.64) (533,271,829.37) (72,649,978.20) (29,664,776.74) 0.00 (924,607,553.95)

 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน : 

  ณ ต้นปี 2554 0.00 (71,435,568.45) (139,486,005.99) (6,621.61) 0.00 (1,272,401.74) (212,200,597.79)

  (เพิ่ม) ลด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,272,401.74 1,272,401.74 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 0.00 (71,435,568.45) (139,486,005.99) (6,621.61) 0.00 0.00 (210,928,196.05)

  (เพิ่ม) ลด 0.00 (6,804,309.08) 0.00 0.00 0.00 0.00 (6,804,309.08)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 0.00 (78,239,877.53) (139,486,005.99) (6,621.61) 0.00 0.00 (217,732,505.13)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 73,585,410.97 318,085,735.58 679,683,463.84 9,697,468.14 14,788,856.29 23,797,788.44 1,119,638,723.26 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 73,585,410.97 348,630,297.07 718,578,603.09 7,940,878.75 5,030,403.93 14,673,252.83 1,168,438,846.64 

 ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 88,846,375.18 

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 91,521,796.33 
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19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและส่วน อาคารและ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ งานระหว่าง รวม

ปรับปรุงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส�านักงาน ก่อสร้าง

 ราคาทุน :

        ณ ต้นปี 2554 47,100,205.97 348,898,396.32 302,071,741.06 68,416,813.57 31,768,491.15 13,068,739.76 811,324,387.83 

        ซื้อเพิ่ม 0.00 233,600.00 4,930,151.39 1,607,530.97 4,183,960.08 13,231,542.10 24,186,784.54 

        โอนเข้า 0.00 10,795,426.67 7,103,424.77 262,377.67 0.00 3,318,324.57 21,479,553.68 

        ขาย/ตัดจ�าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        โอนออก 0.00 (2,221,050.00) 0.00 0.00 0.00 (20,234,404.20) (22,455,454.20)

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 47,100,205.97 357,706,372.99 314,105,317.22 70,286,722.21 35,952,451.23 9,384,202.23 834,535,271.85 

        ซื้อเพิ่ม 0.00 187,937.19 17,209,044.38 5,329,222.68 12,460,441.03 9,716,360.08 44,903,005.36 

        โอนเข้า 0.00 1,116,015.13 1,940,573.97 694,605.75 0.00 3,009,362.03 6,760,556.88 

        ขาย/ตัดจ�าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (5,391,404.26) (3,623,258.85) 0.00 (9,014,663.11)

        โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4,077,416.21) (4,077,416.21)

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 47,100,205.97 359,010,325.31 333,254,935.57 70,919,146.38 44,789,633.41 18,032,508.13 873,106,754.77 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม :

  ณ ต้นปี 2554 0.00 (179,255,654.14) (252,369,132.52) (62,208,942.12) (28,700,358.75) 0.00 (522,534,087.53)

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 0.00 (11,867,415.77) (15,674,302.99) (2,972,080.78) (2,734,471.91) 0.00 (33,248,271.45)

  โอนเข้า 0.00 0.00 (7,599.00) 0.00 (4.56) 0.00 (7,603.56)

  โอนออก 0.00 9,455.29 3,125.46 2,099.00 0.30 0.00 14,680.05 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 0.00 (191,113,614.62) (268,047,909.05) (65,178,923.90) (31,434,834.92) 0.00 (555,775,282.49)

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 0.00 (11,691,782.27) (14,829,979.30) (2,756,855.92) (1,817,218.29) 0.00 (31,095,835.78)

  ขาย/ตัดจ�าหน่าย 0.00 0.00 0.00 5,373,852.15 3,555,328.89 0.00 8,929,181.04 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 0.00 (202,805,396.89) (282,877,888.35) (62,561,927.67) (29,696,724.32) 0.00 (577,941,937.23)

 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน : 

  ณ ต้นปี 2554 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,272,401.74) (1,272,401.74)

  (เพิ่ม) ลด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,272,401.74 1,272,401.74 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  (เพิ่ม) ลด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 47,100,205.97 156,204,928.42 50,377,047.22 8,357,218.71 15,092,909.09 18,032,508.13 295,164,817.54 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 47,100,205.97 166,592,758.37 46,057,408.17 5,107,798.31 4,517,616.31 9,384,202.23 278,759,989.36 

 ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 31,095,835.78 

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 33,248,271.45 
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารและเคร่ืองจักรของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย บางส่วนได้น�าไปจดจ�านองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21, 22, 24 และ 25

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ตามงบการเงินรวม อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจ�านวน 409.85 ล้านบาท  
และจ�านวน 378.21 ล้านบาท ตามล�าดบั และงบการเงนิเฉพาะกจิการจ�านวน 401.96 ล้านบาท และจ�านวน 373.89 ล้านบาท  
ตามล�าดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท  
เดอะแวลูเอชั่น แอนด์คอนซัลแทนท์ส จ�ากัด) ตามรายงานลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 พบว่า มีทรัพย์สินประเภทอาคาร 
และเครื่องจักรที่ราคาประเมินต�่ากว่าราคาตามบัญชีจ�านวน 6.80 ล้านบาท บริษัทย่อย จึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
สินทรัพย์เพิ่มด้วยจ�านวนดังกล่าว

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเครื่องจักรและยานพาหนะ  
ราคาทุนรวม จ�านวน 14.63 ล้านบาท และจ�านวน 12.19 ล้านบาท (ส่วนของบริษัทย่อย 2.30 ล้านบาท) ตามล�าดับ เป็น 
ทรัพย์สินที่ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง ตามหมายเหตุ 23
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม ใบรับรอง รวม โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ คุณภาพ คอมพิวเตอร์

 ราคาทุน :

  ณ ต้นปี 2554 26,183,471.55 5,303,023.82 31,486,495.37 16,664,977.55 

  ซื้อเพิ่ม 736,250.00 0.00 736,250.00 736,250.00 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 26,919,721.55 5,303,023.82 32,222,745.37 17,401,227.55 

  ซื้อเพิ่ม 1,934,919.94 0.00 1,934,919.94 1,934,919.94 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 28,854,641.49 5,303,023.82 34,157,665.31 19,336,147.49 

 ˇˇåˇค่าตัดจ�าหน่ายสะสม :

  ณ ต้นปี 2554 (19,471,754.03) (2,110,006.40) (21,581,760.43) (15,742,735.60)

  ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (1,538,703.82) (1,060,604.81) (2,599,308.63) (570,099.17)

  โอนออก 28.14 0.00 28.14 28.14 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  (21,010,429.71) (3,170,611.21) (24,181,040.92) (16,312,806.63)

  ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (1,554,423.27) (1,060,604.75) (2,615,028.02) (585,743.97)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (22,564,852.98) (4,231,215.96) (26,796,068.94) (16,898,550.60)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,289,788.51 1,071,807.86 7,361,596.37 2,437,596.89 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 5,909,291.84 2,132,412.61 8,041,704.45 1,088,420.92 

 ค่าตัดจ�าหน่ายที่อยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,615,028.02 585,743.97 

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2,599,308.63 570,099.17 
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21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00 23,794,458.95 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

  - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.00 8,000,000.00 

  - เงินกู้ยืมทรัสต์รีซีท 10,780,266.90 45,212,918.37 

   รวม 10,780,266.90 77,007,377.32 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ 2 แห่ง  
 จ�านวน 146 ล้านบาทและจ�านวน 225 ล้านบาท ตามล�าดับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว ค�้าประกัน
 โดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ตามหมายเหตุ 19 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ท�า 
 สัญญาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นซึ่งเป็นวงเงินชั่วคราวกับธนาคารทั้ง 2 แห่งดังกล่าว วงเงินรวม 390 ล้านบาท ค�้าประกัน 
 โดยการโอนสิทธิรับเงินจากการขายสินค้าตามสัญญาซื้อขายกับลูกหนี้การค้า     



ย้อนกลับสารบัญ

96

รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

22. เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ถูกเรียกให้ช�าระคืน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2555 2554

 เงินเบิกเกินบัญชี 25,552,564.74 25,552,564.74 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น-ตั๋วสัญญาใช้เงิน 46,530,000.00 46,530,000.00 

 เงินกู้ยืมระยะยาว 813,638,784.21 813,638,784.21 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 435,130,249.93 401,932,589.35 

   รวม 1,320,851,598.88 1,287,653,938.30 

 จัดประเภทบัญชีไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (1,320,851,598.88) 0.00 

   รวม 0.00 1,287,653,938.30 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมที่ผิดนัดและถูกฟ้องให้ช�าระหนี้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง  
 และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทฯ (ในฐานะผู้ค�้าประกัน) และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยเงื่อนไข 
 ในสัญญามีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินและขยายระยะเวลาจ่ายช�าระ บริษัทย่อยจึงได้บันทึกจัดประเภทบัญชีเงินกู้ยืม 
 ที่ถูกเรียกคืนดังกล่าว เป็นเงินกู้ระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตามหมายเหตุ 25
  เงินกู้ยืมดังกล่าว ค�า้ประกนัโดยการจดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง และเครือ่งจักร ตามหมายเหต ุ19 และค�า้ประกัน 
 โดยการจ�าน�าหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทฯตามหมายเหตุ 14 และค�้าประกันโดยบริษัทฯ เต็มจ�านวน
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23. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย

  รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 ยานพาหนะ 13,753,771.03 9,703,205.61 13,753,771.03 7,403,205.61 

 เครื่องจักร 880,000.00 2,490,000.00 880,000.00 2,490,000.00 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,502,992.42) (6,432,023.15) (1,502,992.42) (4,644,810.77)

 ราคาตามบัญชี-สุทธิ 13,130,778.61 5,761,182.46 13,130,778.61 5,248,394.84 

  จ�านวนขั้นต�่าที่ต้องจ่ายส�าหรับสัญญาเช่าทางการเงินข้างต้น มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 ภายใน 1 ปี 2,840,312.04 2,837,259.39 2,840,312.04 2,740,949.75 

 เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 5,789,281.80 1,550,718.34 5,789,281.80 1,550,718.34 

 เกิน 3 ปีขึ้นไป 4,103,454.81 1,185,703.58 4,103,454.81 1,185,703.58 

12,733,048.65 5,573,681.31 12,733,048.65 5,477,371.67 

 หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญา 
     เช่าทางการเงิน (2,093,392.37) (570,597.27) (2,093,392.37) (569,649.16)

   รวม 10,639,656.28 5,003,084.04 10,639,656.28 4,907,722.51 

  หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 10,639,656.28 5,003,084.04 10,639,656.28 4,907,722.51 

 หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า 
  ทางการเงิน ที่ครบก�าหนด 
  ช�าระภายใน 1 ปี (2,071,233.06) (2,561,926.64) (2,071,233.06) (2,466,565.11)

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 
  ทางการเงิน - สุทธิ 8,568,423.22 2,441,157.40 8,568,423.22 2,441,157.40 
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24. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

 เงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 5,850,000.00 

 หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 0.00 (5,850,000.00)

   สุทธิ 0.00 0.00 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งวงเงิน จ�านวน 27.60 
 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค�้าประกันโดยที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ตาม 
 หมายเหตุ 19 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR -1.00 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ก�าหนดจ่ายช�าระคืนเงินต้นภายใน 5 ปี  
 นับแต่วันที่ในสัญญา โดยผ่อนช�าระเงินต้นเป็นงวดราย 3 เดือน รวม 16 งวด เริ่มผ่อนช�าระงวดแรกในเดือนธันวาคม  
 2551 ผ่อนช�าระงวดที่ 1-4 งวดละ 1.05 ล้านบาท งวดที่ 5-16 งวดละ 1.95 ล้านบาท และในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่าย 
 ช�าระคืนแล้วทั้งจ�านวน

25. เงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2555 2554

 เงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 1,294,129,838.50 0.00 

 หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  
  ที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี  (37,869,477.70) 0.00 

   รวม 1,256,260,360.80 0.00 
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   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทฯ (ในฐานะผู้ค�้าประกัน) และบริษัทย่อย ได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับ 
ธนาคารตามหมายเหต ุ22 มหีน้ีทีต้่องช�าระตามสญัญาปรบัโครงสร้างหนี ้เป็นเงนิต้นจ�านวน 885.72 ล้านบาท และดอกเบีย้ค้าง 
จ�านวน 435.13 ล้านบาท รวมหนี้ทั้งหมดจ�านวน 1,320.85 ล้านบาท ตามสัญญาก�าหนดให้จ่ายช�าระเงินต้นจ�านวน 805 
ล้านบาท ดังนี้

   หนี้ส่วนที่ 1 จ�านวน 505 ล้านบาท ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี ก�าหนดช�าระให้เสร็จสิ้นภายในเดือน 
มีนาคม 2562 โดยผ่อนช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยต่อเดือน ดังนี้

    เดือนเมษายน 2555 - เดือนมีนาคม 2557      ไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท     
    เดือนเมษายน 2557 - เดือนมีนาคม 2558       ไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท    
    เดือนเมษายน 2558 - เดือนมีนาคม 2559      ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท    
    เดือนเมษายน 2559 - เดือนมีนาคม 2560       ไม่น้อยกว่า 9 ล้านบาท    
    เดือนเมษายน 2560 - เดือนมีนาคม 2562       ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยงวดสุดท้าย
                      ช�าระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมด

   หนี้ส่วนที่ 2 จ�านวน 300 ล้านบาท อัตราร้อยละ MLR ต่อปี โดยให้ตั้งพักไว้และก�าหนดให้ช�าระเงินต้นและ
ดอกเบ้ียก่อนหรอืภายในวนัที ่31 มนีาคม 2557 โดยมแีหล่งการช�าระหนีจ้ากการโอนขายหุ้นบรษิทัย่อย และ/หรอืหลกัทรพัย์
ที่จ�านองกับธนาคาร หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถช�าระหนี้ดังกล่าวภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยต้องช�าระดอกเบี้ยค้างช�าระตามค�าพิพากษาจ�านวน 55 ล้านบาท พร้อมช�าระหนี้ส่วนที่ 2

  หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ธนาคารตกลงจะลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างช�าระส่วน
ที่เหลือจ�านวน 515.85 ล้านบาท
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26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระในการจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ�าเหนจ็ ตามข้อก�าหนดของ 
พระราช บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงาน 
ตามสิทธิและอายุงาน ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประมาณการหนี้สินก่อนปี 2554 ที่ทยอยรับรู้ 5 ปี :- 2555 2554 2555 2554

 ประมาณการหนี้สินต้นงวด 40,633,893.00 40,633,893.00 39,942,099.00 39,942,099.00 

 ประมาณการหนี้สินในอดีต - รับรู้สะสม (8,126,778.60) 0.00 (7,988,419.80) 0.00 

 ประมาณการหนี้สินในอดีตที่รับรู้ในงวด (7,993,267.80) (8,126,778.60) (7,988,419.80) (7,988,419.80)

 หัก การเปลี่ยนแปลงประมาณการพนักงานที่ลาออก (4,032,615.00) (1,011,952.00) (3,498,250.00) (991,500.00)

 ประมาณการหนี้สินในอดีตที่รอรับรู้ 20,481,231.60 31,495,162.40 20,467,009.40 30,962,179.20 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

 การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินที่แสดงในงบ 
 แสดงฐานะการเงิน

 ประมาณการหนี้สินต้นงวด 11,810,153.60 0.00 11,589,353.80 0.00 

 ประมาณการหนี้สินปีปัจจุบันที่รับรู้ในงวด 4,686,110.00 4,695,327.00 4,674,714.00 4,592,434.00 

 ประมาณการหนี้สินในอดีตที่รับรู้ในงวด 7,993,267.80 8,126,778.60 7,988,419.80 7,988,419.80 

 หัก การเปลี่ยนแปลงประมาณการพนักงานที่ลาออก (3,703,748.00) (1,011,952.00) (3,498,250.00) (991,500.00)

 ประมาณการหนี้สินที่บันทึกไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 20,785,783.40 11,810,153.60 20,754,237.60 11,589,353.80 
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   สมมติฐานทางสถิติที่ส�าคัญที่ใช้ในการค�านวณ สรุปไว้ดังนี้       
     อัตราคิดลด       ร้อยละ 4.39 ต่อปีของบริษัทฯและร้อยละ 4.27 ต่อปีของบริษัทย่อย
     อัตราการหมุนเวียนพนักงาน  ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตามประเภทพนักงานประจ�าและ 
               พนักงานรายวัน
     อัตราการเสียชีวิต     ร้อยละ 50 ของตารางมรณะไทยปี 2540
     อัตราการทุพพลภาพ    ร้อยละ 10 ของตารางมรณะไทยปี 2540
     อัตราการขึ้นเงินเดือน    บริษัทฯและบริษัทย่อยร้อยละ 5.61 ต่อปี

 27. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัอย่างมีสาระส�าคัญ กจิการเหล่านีเ้กีย่วข้องกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้ 
  และ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่ 
  เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายก�าหนดรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับ 
  กิจการที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

 บจ.เอกรัฐโซล่าร์ ผลิตและจ�าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์

บริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน

 บจ.เอกรัฐเคมีคอล ไม่ได้ประกอบกิจการ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 บริษัทฯ มีนโยบายการก�าหนดราคาดังนี้

ลักษณะรายการค้า นโยบายในการก�าหนดราคา

ราคาซื้อขาย เป็นไปตามราคาตลาด

รายได้ค่าเช่าและบริการ ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน

ดอกเบี้ยรับ ใช้อัตราที่ตกลงกันและเป็นไปตามอัตรา
ดอกเบี้ย ตามราคาตลาด (MLR ของ SCIB)

ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกัน ตามที่ตกลงร่วมกันและสัดส่วนของราคาที่ซื้อ
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  รายการบัญชีที่เป็นสาระส�าคัญระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 เพิ่มขึ้น ลดลง 2555

บจ.เอกรัฐโซล่าร์

ลูกหนี้การค้า 95,953,844.30 40,660.00 (88,032,181.74) 7,962,322.56 

ลูกหนี้อื่น 2,676,062.09 1,845,927.07 0.00 4,521,989.16 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
 และลูกหนี้อื่น (97,683,417.41) (2,665,990.08) 88,032,181.74 (12,317,225.75)

เงินให้กู้ยืม 199,679,445.37 55,228,250.00 (199,679,445.37) 55,228,250.00 

ดอกเบี้ยค้างรับ 12,288,372.89 1,425,532.93 (12,288,372.89) 1,425,532.93 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม

 ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย (211,967,818.26) (56,653,782.93) 211,967,818.26 (56,653,782.93)

เจ้าหนี้การค้า 11,858,004.45 6,803,426.55 (14,790,505.34) 3,870,925.66 

   รายได้และค่าใช้จ่ายกบักจิการและบคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั มสีาระส�าคญัรวมอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส�าหรบัปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

บจ.เอกรัฐโซล่าร์

 ขายสินค้าและบริการ 24,400.00 755,980.00 

 ซื้อสินค้า 1,711,556.08 0.00 

 ซื้อทรัพย์สิน 4,398,922.62 10,038,600.00 

 รายได้อื่น 618,670.14 986,397.27 

 รายได้ค่าเช่า 1,200,000.00 1,200,000.00 

 ดอกเบี้ยรับ 1,425,532.93 0.00 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 370,985.20 117,179.21 
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  28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

      ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานตามประเภทของรายได้ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
    และ 2554 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ธุรกิจจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า

ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการ
ธุรกิจผลิตสินค้าและ

จ�าหน่าย
รวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและบริการ 11.98 11.24 16.64 71.86 267.03 206.03 2,017.53 1,568.98 2,313.18 1,858.11 

ก�าไรขั้นต้น 5.40 5.39 0.46 3.22 89.08 66.59 545.68 302.70 640.62 377.90 

ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร (348.09) (285.29)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 292.53 92.61 

รายได้อื่น 17.70 11.50 

(ขาดทุน)โอนกลับจากการ
 ด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (6.80) 1.27 

ต้นทุนทางการเงิน (93.54) (150.59)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (98.80) (60.17)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
 ส�าหรับปี 111.09 (105.38)

2555 2554

 สินทรัพย์ถาวร 1,119.64 1,168.11 

 สินทรัพย์อื่น 1,028.70 1,087.28 

  สินทรัพย์รวม 2,148.34 2,255.39 
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธุรกิจจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า

ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการ
ธุรกิจผลิตสินค้าและ

จ�าหน่าย
รวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและบริการ 11.98 11.24 16.64 71.86 262.15 193.81 2,010.23 1,519.05 2,301.00 1,795.96 

ก�าไรขั้นต้น 5.25 5.28 0.46 3.22 89.42 67.22 638.93 397.00 734.06 472.72 

ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร (334.81) (259.76)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 399.25 212.96 

รายได้อื่น 14.69 9.28 

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและ
     เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 240.68 (34.63)

ขาดทุนจากกการด้อยค่าเงิน 
 ลงทุนในบริษัทย่อย (300.00) 0.00 

(ขาดทุน)โอนกลับจากการด้อยค่า
     สินทรัพย์ถาวร 0.00 1.27 

ต้นทุนทางการเงิน (10.03) (13.18)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (98.80) (60.17)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
 ส�าหรับปี 245.79 115.53 

2555 2554

 สินทรัพย์ถาวร 295.16 278.44 

 สินทรัพย์อื่น 949.19 967.09 

  สินทรัพย์รวม 1,244.35 1,245.53 
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

  29.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

    29.1.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค�้าประกันการใช้ 
       วงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงิน 1,350 ล้านบาท และธนาคาร 
       ดังกล่าวได้ฟ้องบริษัทย่อยและบริษัทฯ ในฐานะผู้ค�้าประกันให้ช�าระหน้ี จ�านวนเงินรวม 933.45  
       ล้านบาท และในปี 2555 บรษัิทฯ ในฐานะผูค้�า้ประกนั และบรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาปรบัปรงุโครงสร้าง 
       หนี้ ตามหมายเหตุ 25
    29.1.2  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการที่ให ้
       ธนาคาร ในประเทศ 2 แห่ง ออกหนังสือค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า การประกวดราคา และค�้าประกัน 
       การขายสินค้าและบริการต่อหน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่ง จ�านวน 180.48 ล้านบาท  
       และจ�านวน 134.89 ล้านบาท ตามล�าดับ วงเงนิค�า้ประกนัจากธนาคารทัง้ 2 แห่งดังกล่าวค�า้ประกนั 
       โดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามหมายเหตุ 19 และค�้าประกันโดยใช้เงินฝากของบริษัทฯ 
       ตามหมายเหตุ 16
    29.1.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อ 
       น�าเข้าวัตถุดิบ จ�านวน 29.35 ล้านบาท และจ�านวน 4.43 ล้านบาท ตามล�าดับ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
       ค�้าประกันโดย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามหมายเหตุ 19
    29.1.4  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญา 
       เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น จ�านวน 18.78 ล้านบาท และจ�านวน 19.08 ล้านบาท ตามล�าดับ

  29.2 บริษัทย่อย

    บริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

    29.2.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อย มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารใน 
       ประเทศแห่งหน่ึง ออกหนงัสอืค�า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จ�านวน 1.46 ล้านบาท 
    29.2.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อย มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายในอนาคตจนสิ้นสุด 
       สัญญา เกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สิน และบริการอื่น จ�านวน 0.62 ล้านบาท และจ�านวน 2.60  
       ล้านบาท ตามล�าดับ
    29.2.3  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 บริษัทย่อย ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมสรรพากร ให้น�าเงินภาษีอากรไป 
       ช�าระจากการ ถกูประเมนิภาษมูีลค่าเพ่ิม จ�านวน 2.65 ล้านบาท ซีง่บรษิทัย่อย ได้ยืน่อทุธรณ์คดัค้าน 
       การประเมินภาษีไว้ โดยกรมสรรพากรแจ้งว่าการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาการช�าระภาษี  
       ดังนั้นบริษัทย่อย จึงได้น�าเงินฝากธนาคาร จ�านวน 2.94 ล้านบาท ไปค�้าประกันหนี้ภาษีอากร 
       (ตามหมายเหตุ 16) ในระหว่างการรอค�าวินิจฉัยอุทธรณ์
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30. เครื่องมือทางการเงิน

  นโยบายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน       

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งอนัเกีย่วเนือ่งกบัการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศในตลาดและจากการทีคู่ส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญา ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะพิจารณาใช้เครือ่งมอืทางการ
เงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่อง
มือทางการเงินเพื่อการเก็งก�าไร

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสภาวะ
ตลาดและอาจก่อให้เกดิความเสีย่งเม่ืออตัราดอกเบีย้สูงข้ึน และนอกจากนี ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาปรบัโครงสร้าง
หนี้  (ตามหมายเหตุ 25) ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบัการขายสนิค้า การน�าเข้าเครือ่งจกัร
เนื่องจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�าคัญ ซ่ึงไม่ได้มีการท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยน ดังนี้

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า

2555 2554 2555 2554

  ดอลลาร์สหรัฐฯ 361,377.97 433,617.82 60,505.37 71,429.44 

  ยูโร 147,364.50 82,417.60 179,107.40 479,894.27 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า

2555 2554 2555 2554

  ดอลลาร์สหรัฐฯ 359,377.97 431,617.82 60,505.37 64,429.44 

  ยูโร 5,390.00 25,890.00 178,635.40 389,894.27 
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  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ลูกหนี้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดังนั้น 
จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้

  มูลค่ายุติธรรม

  ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า 
ยุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระยะสั้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับท้องตลาด

31. ทุนจดทะเบียน

  31.1 ทุนทะเบียน

    ตามรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร้ังที ่1/2555 เม่ือวนัที ่18 กรกฎาคม 2555 ทีป่ระชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์
ให้ชดเชยผลขาดทุนสะสมตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยการโอนส่วนเกินทุนจ�านวน 296.58 ล้านบาท 
และโอนทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 33.60 ล้านบาท และด�าเนินการลดทุนจดทะเบียนอีกจ�านวน 158.03 ล้านบาท โดย
ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.80 บาท รวมชดเชยขาดทุนสะสมทั้งสิ้นจ�านวน 488.21 ล้านบาท 
บริษัทฯ ได้น�ามติลดทุนดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

  31.2  ทุนทะเบียนของบริษัทย่อย

    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยจ่ายช�าระเงินเพิ่มทุนจ�านวน 300 ล้านบาท แก่บริษัทย่อยที่ได้เรียกค่าหุ้นเพิ่ม
จากทุนจดทะเบียนที่บริษัทย่อยได้จดมติเพิ่มทุนไว้ตั้งแต่ปี 2551 วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุน
เป็นเช็คลงวันที่เดียวกัน โดยบริษัทย่อยได้ท�าหนังสือแจ้งขอน�าเงินดังกล่าวมาช�าระคืนหนี้เงินกู้ยืมและเจ้าหนี้การค้า ที่มีอยู่
กับบริษัทฯ จ�านวน 300 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้น�ามติเรียกช�าระค่าหุ้นดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

32. ส�ารองตามกฎหมาย

  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก�าหนดให้มีการจดัสรรก�าไรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิ 
หักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เป็นทุนส�ารองจนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส�ารองนี้ 
ไม่อาจน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
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33. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ส�าคัญมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป
และงานระหว่างท�า(เพิ่ม)ลด (67,128,222.67) 14,233,096.45 (24,210,673.28) (15,971,021.26)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,271,364,867.74 970,951,048.29 1,256,137,418.46 929,026,044.96 

ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้า 23,425,194.20 7,812,931.34 284,227.15 133,442.81 

(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า 
 และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 0.00 0.00 (240,680,226.99) 34,630,392.01 

ขาดทุน(โอนกลับ)จากการด้อยค่า 
 สินทรัพย์ถาวร 6,804,309.08 (1,272,401.74) 0.00 (1,272,401.74)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน 
 บริษัทย่อย 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 253,075,451.56 212,706,660.87 247,096,437.68 199,989,113.99 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 25,286,234.60 26,684,185.60 24,297,734.60 23,166,185.60 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 95,955,228.47 98,868,264.95 36,175,405.02 38,565,530.61 

ค่าที่ปรึกษา 15,389,794.39 14,772,913.50 15,189,794.39 14,285,000.00 

ค่านายหน้า 87,548,666.78 81,530,163.96 87,513,672.52 81,308,183.08 
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34. เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่จดทะเบียนแล้ว

  บรษิทัฯ และบริษัทย่อยจดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี โดยจดัตัง้เป็นกองทนุส�ารองเสีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามระเบียบของกองทุนสมาชิกต้องจ่ายเงินสะสม
เป็นรายเดือนเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 ของเงนิเดือน บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยจะจ่ายเงนิสมทบเป็นรายเดือน เข้ากองทนุ
ในอัตราเดียวกัน กองทุนส�ารองเสี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ�ากัด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เป็น
จ�านวนเงินรวม 4.80 ล้านบาท และจ�านวน 4.43 ล้านบาท ตามล�าดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�านวน 4.64 ล้านบาท 
และจ�านวน 4.06 ล้านบาท ตามล�าดับ

35. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงนิเดอืน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้รหิารและให้แก่ผูบ้รหิารตามนยิามในประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์อัน ได้แก่ 
ผูจ้ดัการ หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับริหารสีร่ายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและผูซ้ึง่ด�ารง ต�าแหน่งเทยีบเท่าระดบับรหิารราย
ทีส่ี่ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเท่า

36. ค่าตอบแทนกรรมการ

  ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรา 90 ของพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่กรรมการ ในฐานะผู้บริหาร

37. การบริหารจัดการทุน

  วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการบริหารทางการเงิน คือ การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง และด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
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38. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

    บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายและรายได้ที่บวกกลับและหักออกจากก�าไรสุทธิทางบัญชีเพื่อค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  ประจ�าปี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554

  ก�าไรสุทธิทางบัญชีก่อนภาษี 344,593,139.56 175,704,629.27 

  บวกกลับรายการที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี :

   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 300,000,000.00 0.00 

   ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า 1,059,229.86 0.00 

   หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ 64,606,447.52 37,638,311.51 

   ค่ารับรองส่วนที่เกิน 12,992,699.31 9,958,587.75 

   ดอกเบี้ยรับจากบริษัทย่อยที่หยุดรับรู้ทางบัญชี 5,360,247.40 14,470,605.32 

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 6,105,432.95 4,224,704.32 

   ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 12,306,108.81 10,766,941.19 

   ค่าใช้จ่ายอื่น 5,083,982.99 6,690,529.70 

     รวม 752,107,288.40 259,454,309.06 

  หัก รายจ่ายหรือรายได้ที่หักได้เพิ่มทางภาษี :

   ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มจากการส่งเสริมการลงทุน (5,090,885.74) (5,027,770.44)

   หนี้สงสัยจะสูญและส�ารองสินค้าโอนกลับ (8,104,950.99) (6,713,373.00)

   โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (300,000,000.00) 0.00 

   โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินถาวร 0.00 (1,272,401.74)

   ค่าเสื่อมราคาอาคารส�านักงานจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ (3,284,193.38) (3,287,422.66)

   รายได้และรายจ่ายอื่น (6,071,464.29) (2,451,697.62)

  ก�าไรสุทธิทางภาษี 429,555,794.00 240,701,643.60 

  คูณอัตราภาษี 23% 25%

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ�าปี 98,797,832.62 60,175,410.90 
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39. สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

    บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ 
  ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้

  บริษัทฯ

    บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริมการลงทุน ผลิตไฟฟ้า 
  จากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน เลขที่ 1105 (1)/2553 ลงวันที่ 5  
  กุมภาพันธ์ 2553 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่บริษัทฯ จะได้รับ มีด้งนี้
    - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
    - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น 
     ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนใน 
     ระหว่างเวลาที่ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะได้รับอนุญาตให้น�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้น 
     ในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
     มีก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น
    - ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม 
     ค�านวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
    - ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 
     มีก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
    - ไดร้ับอนญุาตให้หกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟา้ และค่าน�า้ประปาสองเท่าของคา่ใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี  
     นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
    - ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน  
     นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

  บริษัทย่อย
    บรษิทัย่อยได้รับสทิธแิละประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ในกจิการส่งเสรมิการลงทุน ผลติเซลล์ 
  และแผงเซลล์แสงอาทติย์ประเภท 5.5 กิจการผลติชิน้ส่วนหรอือปุกรณ์ทีใ่ช้กบัผลติภณัฑ์อิเล็คทรอนกิส์ เลขที ่1401 (9)/ 
  2550 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2550 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่บริษัทย่อย จะได้รับ มีดังนี้
    - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิต 
     เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่น�าเข้าครั้งแรก         
    - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิน�าเข้ามาเพือ่ส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่ 
     วันที่น�าเข้าครั้งแรก
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    - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น 
     ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตร 
     ส่งเสรมิการลงทนุ กรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล กิจการ 
     จะได้รับอนุญาตให้น�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้น 
     ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนด 
     เวลานั้น
    - ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม 
     ค�านวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น   
    - ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 
     มีก�าหนด  5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
    - ไดร้ับอนญุาตให้หกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟา้ และค่าน�า้ประปาสองเท่าของคา่ใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี  
     นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

  ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนอย่างเคร่งครัด
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   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

2555

งบการเงินรวม

ที่ได้รับส่งเสริม ที่ไม่ได้รับส่งเสริม รวม

     รายได้จากการขายและบริการ 14,510,174.89 2,298,676,051.80 2,313,186,226.69 

  รายได้อื่น 0.00 17,700,780.30 17,700,780.30 

   รวมรายได้ 14,510,174.89 2,316,376,832.10 2,330,887,006.99 

  ต้นทุนขาย 14,528,496.37 1,570,104,411.23 1,584,632,907.60 

  ค่าใช้จ่ายจากการผลิตไม่เต็มก�าลังการผลิต 57,063,236.51 7,443,231.50 64,506,468.01 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 4,347,458.05 19,077,736.15 23,425,194.20 

  ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 8,571,820.92 346,320,468.50 354,892,289.42 

  ต้นทุนทางการเงิน 6,862,215.99 86,675,292.28 93,537,508.27 

   รวมค่าใช้จ่าย 91,373,227.84 2,029,621,139.66 2,120,994,367.50 

   ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (76,863,052.95) 286,755,692.44 209,892,639.49 

(หน่วย : บาท)

2554

งบการเงินรวม

ที่ได้รับส่งเสริม ที่ไม่ได้รับส่งเสริม รวม

  รายได้จากการขายและบริการ 35,890,238.21 1,822,221,478.44 1,858,111,716.65 

  รายได้อื่น 0.00 11,501,837.38 11,501,837.38 

   รวมรายได้ 35,890,238.21 1,833,723,315.82 1,869,613,554.03 

  ต้นทุนขาย 61,277,201.72 1,362,644,151.22 1,423,921,352.94 

  ค่าใช้จ่ายจากการผลิตไม่เต็มก�าลังการผลิต 43,662,030.75 4,810,485.27 48,472,516.02 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 1,211,365.53 6,601,565.81 7,812,931.34 

  ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 8,269,834.77 275,750,093.25 284,019,928.02 

  ต้นทุนทางการเงิน 64,093,925.42 86,497,786.40 150,591,711.82 

   รวมค่าใช้จ่าย 178,514,358.19 1,736,304,081.95 1,914,818,440.14 

   ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (142,624,119.98) 97,419,233.87 (45,204,886.11)
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(หน่วย : บาท)

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ได้รับส่งเสริม ที่ไม่ได้รับส่งเสริม รวม

     รายได้จากการขายและบริการ 11,114,147.66 2,289,887,402.49 2,301,001,550.15 

  รายได้อื่น 0.00 14,691,375.60 14,691,375.60 

   รวมรายได้ 11,114,147.66 2,304,578,778.09 2,315,692,925.75 

  ต้นทุนขาย 6,013,221.92 1,560,643,556.12 1,566,656,778.04 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 0.00 284,227.15 284,227.15 

  ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 10,040.00 394,117,767.78 394,127,807.78 

  ต้นทุนทางการเงิน 0.00 10,030,973.22 10,030,973.22 

   รวมค่าใช้จ่าย 6,023,261.92 1,965,076,524.27 1,971,099,786.19 

   ก�าไรสุทธิ 5,090,885.74 339,502,253.82 344,593,139.56 

(หน่วย : บาท)

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ได้รับส่งเสริม ที่ไม่ได้รับส่งเสริม รวม

  รายได้จากการขายและบริการ 10,328,689.69 1,785,639,607.48 1,795,968,297.17 

  รายได้อื่น 0.00 9,284,792.35 9,284,792.35 

   รวมรายได้ 10,328,689.69 1,794,924,399.83 1,805,253,089.52 

  ต้นทุนขาย 5,258,914.25 1,317,854,337.67 1,323,113,251.92 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 0.00 133,442.81 133,442.81 

  ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 42,005.00 293,078,909.30 293,120,914.30 

  ต้นทุนทางการเงิน 0.00 13,180,851.22 13,180,851.22 

   รวมค่าใช้จ่าย 5,300,919.25 1,624,247,541.00 1,629,548,460.25 

   ก�าไรสุทธิ 5,027,770.44 170,676,858.83 175,704,629.27 

40. การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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