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สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการให้บริการ

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

กำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

กำไรสุทธิต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(%)

(%)

(%)

(%)

2,010.23
262.15
16.64
11.98

734.06
246.24

1,249.66
435.24
814.42
632.14

0.80
0.293
0.95

31.90
10.68
19.74
35.82

1,740.70
203.12

2.17
11.96

590.22
58.67

2,090.77
829.26

1,261.50
1,074.63

0.80
0.068
1.47

30.14
3.00
3.51
5.65

รายการ         หนวย               2556          2555
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สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการให้บริการ

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

กำไรขั้นต้น

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(%)

(%)

(%)

(%)

2,017.53
267.03
16.64
11.98

640.62
111.09

2,153.65
1,757.82
395.83
632.14

0.80
0.133
0.47

27.69
4.80
5.05

33.17

1,745.95
211.15

2.17
11.96

491.26
504.21

2,109.46
821.00

1,288.46
1,074.63

0.80
0.586
1.50

24.92
25.58
23.65
59.87

รายการ         หนวย               2556          2555
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นาย วิชิต แย้มบุญเรือง
ประธานคณะกรรมการ

 

 ถึงแม้ว่าในปี 2556 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอ เศรษฐกิจหลายประเทศมีการขยายตัวลดลงจากปี 2555 

รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยที่ชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองในประเทศซึ่งส่งผลให้

ภาคอุตสาหกรรมชะลอการลงทุน 

 

 อย่างไรก็ตามในปี 2557 การเติบโตของรายได้ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ายังคงเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประมาณ 10-15% 

จากปี 2556 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะเป็นโอกาสในการขยาย

ข้อจำกัดในการแข่งขันภายในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอีกมาก ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้

ดำเนินการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน

เพิ่มมากขึ้นและสามารถขยายการลงทุนในอนาคตได้ง่ายขึ้น  

 

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาองค์กร เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าช้ันนำและ

มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความสำคัญด้านพลังงาน

ทดแทน โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างส่วนขยายเพ่ิมเติมของโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ปราจีนบุรี 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ
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 ในนามของตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงาน

อย่างเต็มกำลังและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือขับเคล่ือนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างม่ันคงและสามารถรักษาความเป็นผู้นำ

ในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี สร้างสรรค์ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

  

       นายวิชิต แย้มบุญเรือง        

      ประธานคณะกรรมการ        



ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการ
บริษัทเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายชลิต สถิตย์ทอง และ นายวราห์ ทองประสินธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์
เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็น
เจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทแต่อย่างใด
 
 ต้ังแต่วันท่ี  1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังส้ิน 8 คร้ัง ซ่ึงในการ
ประชุมได้เชิญฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเข้าประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
พิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
 
 1. สอบทานงบการเงินของบริษัท ทั้งงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร

 2. พิจารณาการทำรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่พบรายการที่มีเงื่อนไข ที่ไม่เป็นไปตามปกติการค้า หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

 3. เสนอรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพ่ือส่ังการ
ให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีระบบการควบคุมภายในท้ัง 5 ส่วน คือ องค์กร
และสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
รวมถึงระบบการติดตาม อย่างเพียงพอและเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 5. พิจารณาคัดเลือกแต่งต้ังและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งต้ัง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติต่อไป

 6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
 
 7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะๆ และมีการแก้ไขกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(นายวินัย วิทวัสการเวช)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ





ชื่อบริษัท    : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  : 9/291 อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

     กรุงเทพฯ 10250

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537002711    

Website    : http://www.ekarat-transformer.com

ทุนจดทะเบียน   : 1,074,631,523.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  1,343,289,404 หุ้น 

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.80  บาท

ทุนชำระแล้ว   : 1,074,631,523.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  1,343,289,404  หุ้น 

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.80  บาท

โทรศัพท์    : 0-2719-8777 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)

โทรสาร    : 0-2719-8760

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท    : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน   : 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 จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน   : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์    : 0-2259-5300

โทรสาร    : 0-2260-1553

  :

ข้อมูลบริษัท
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

 

 ปัจจุบันบริษัทฯสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯได้เป็น 3 ประเภท คือ 

 1) ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย(Distribution Transformer) โดยบริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง

ไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่มีกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1 kVA ถึง 30,000 kVA ทั้งชนิดแบบน้ำมันและแบบแห้ง รวมทั้งส่วนประกอบหม้อแปลง

ไฟฟ้าระบบจำหน่าย 

 

 2) งานบริการ ได้แก่ งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย และงานบริการบำรุงรักษาระบบ

ไฟฟ้า โดยบริษัทฯมีศูนย์บริการและขายจำนวน 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

 3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และจำหน่าย

ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 0.627 เมกกะวัตต์ต่อปี และได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 

(Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี

 นอกจากน้ีบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเซลล์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

โดยมีกำลังการผลิตปีละ 12 เมกกะวัตต์ รวมท้ังยังสามารถผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 25 เมกกะวัตต์

ต่อปี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทย่อยเอง และเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศต่อไป

  :
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 บริษัทฯมุ่งเน้นการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่มีคุณภาพสูงและส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 

โดยปัจจัยที่สนับสนุนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่มีคุณภาพ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การเลือกใช้วัสดุในการผลิตท่ีมีคุณภาพใช้วัตถุดิบท่ีทันสมัย เช่น การนำขดลวดแรงต่ำแบบทองแดงแผ่นบางมาใช้แทนลวดทองแดงเส้น 

อันจะทำให้หม้อแปลงทนทานต่อกระแสลัดวงจรได้ดี อีกท้ังพนักงานผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละข้ันตอนมีทักษะและประสบการณ์สูง 

และมีการใช้เคร่ืองจักรท่ีทันสมัย นอกจากน้ีบริษัทฯยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ออกแบบและการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมันชนิดปิดผนึก และ  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบแห้งชนิดเรซิน 

จาก Starkstrom-Geratebau GmbH ประเทศเยอรมัน เป็นต้น

 

 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีในการใช้สีผสมน้ำ (Water-Based Paints) จากประเทศเยอรมัน มาใช้ในกระบวนการผลิตตัวถัง

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะไม่มีการใช้ทินเนอร์เป็นส่วน

ประกอบในเนื้อสีเลย

 สำหรับกลุ่มลูกค้าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ลูกค้าภาคเอกชน เช่น ผู้รับเหมาโครงการต่างๆ หรือบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ 

ท่ีกำลังขยายงาน และลูกค้าในต่างประเทศ ได้แก่ ลูกค้าในแถบประเทศอาเซียน ประเทศในตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยในปี 2556

บริษัทฯมีสัดส่วนลูกค้าเอกชน ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 81, 19, และ 11 ตามลำดับ

 ท้ังน้ีปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายจะข้ึนอยู่กับการขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้าซ่ึงจะปรับ

ตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ซ่ึงจะเห็นได้จากปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี  2554  

2555  และ  2556  เท่ากับ 23,900 24,731 และ 25,562 เมกะวัตต์ หรือมีอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 0.46 3.48 และ 3.36 

ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2554 2555 และ 2556 ซ่ึงมีอัตราการ

ขยายตัวเท่ากับร้อยละ 0.1 6.5 และ 2.9 (โดยประมาณ) ตามลำดับ โดยปัจจุบันบริษัทฯมีส่วนแบ่งในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ

จำหน่ายเป็นอันดับ 1 โดยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2552-2555 ประมาณร้อยละ 21.58% โดยมีคู่แข่งขันที่สำคัญ เช่น 

บริษัท ไทยแมกซ์เวล อิเลคทริค จำกัด, บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เป็นต้น

 งานบริการ

 บริษัทฯ จะเสนอการขายงานบริการ เช่น งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ควบคู่กับเสนอขาย

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย นอกจากน้ีศูนย์บริการและขายอีก 10 แห่งท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการขาย

งานบริการเน่ืองจากมีโอกาสพบปะกับลูกค้าต่างๆ เป็นจำนวนมาก ท้ังน้ีบริษัทฯได้ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบจำหน่ายทุกย่ีห้อ อุตสาหกรรมงานบริการ ยังมีแนวโน้มเติบโตสม่ำเสมอตามยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีมากข้ึน รวมท้ังอุตสาหกรรม

งานบริการยังสามารถเติบโตจากงานบริการระบบไฟฟ้า เช่น งานบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าท่ีใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

สำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมงานบริการ ยังไม่รุนแรงมากนัก โดยบริษัทฯจะมีจุดแข็งในงานบริการ คือ มีศูนย์บริการและขาย

มากท่ีสุดในประเทศถึง 10 แห่งกระจายอยู่ท่ัวภูมิภาคในประเทศ สำหรับคู่แข่งขันในธุรกิจบริการ เช่น บริษัท ไทยแม็กซ์เวล อิเลคทริค จำกัด

บริษัท อาร์-ซัพพอร์ต จำกัด บริษัท เอ บี บี จำกัด บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด และบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
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 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกำลัง

การผลิตขนาด 0.627 เมกกะวัตต์ต่อปี โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ต้ังอยู่ท่ี ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และ

ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จำนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะ

เวลา 10 ปี โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาเลขที่ VSPP-PEA-015/2553 

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553

 

 ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จะไม่มีการแข่งขันเนื่องจากเป็นการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ

หน่วยงานของรัฐ 

 ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Business)

 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน(Crystalline Silicon) โดยสามารถผลิต

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่กำลังไฟ 30 วัตต์จนถึง 200 วัตต์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ผลิตได้จะมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 12-15 

ของพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังหมดท่ีได้รับและมีอายุการใช้งาน 20-25 ปี โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีผลิตได้จะได้รับการทดสอบทุกแผง

ก่อนส่งไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผันแปรตามราคาวัตถุดิบหลัก คือ เซลล์แสงอาทิตย์(Solar Cell) 

ค่อนข้างมาก เนื ่องจากเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที ่มีความสำคัญและมีมูลค่าสูง โดยกลุ ่มลูกค้าของ

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด จะมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์

หรือกลุ่มท่ีดำเนินธุรกิจบริการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมท้ังยังมีการจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม 

จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก่ลูกค้าอีกด้วย 

 นับต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทย่อยได้ทำการผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในเชิงพาณิชย์ โดยเซลล์

แสงอาทิตย์ที่บริษัทย่อยผลิตได้นั้น จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทย่อย 

เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีบริษัทย่อยผลิตได้ร้อยละ 95 จะนำมาผลิตเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอีกร้อยละ 5 จะจำหน่ายให้กับลูกค้าท่ีต้องการ

เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีบริษัทย่อยทำการผลิตในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียต่อพ้ืนท่ี 

1 ตารางเมตรอยู่ท่ีร้อยละประมาณ 17.5 ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพท่ีอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

 

 แนวโน้มความต้องการเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตแผงเซลล์แสง

อาทิตย์จากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น บริษัท โซล่าร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกโซล่าร์ จำกัด เป็นต้น มีกำลังการผลิตรวม

กันประมาณ 74 เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งมากกว่าความต้องการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศซึ่งในแต่ละปียังมีความไม่แน่นอนสูง 

ตลาดของบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ส่วนใหญ่เป็นตลาดต่างประเทศ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
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 นับแต่ปี 2546 เป็นต้นมา จากผลกระทบราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบาย

ต่างๆ ของภาครัฐท่ีสนับสนุนการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์

 

 สำหรับสภาพการแข่งขันในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์น้ัน เน่ืองจากอุตสาหกรรมงานบริการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์ (Solar System) เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เอื้อ

อำนวยให้เกิดบริษัทใหม่ๆที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาแข่งขันมากขึ้นเช่นกัน โดยเมื่อรวมกับคู่แข่งขันที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันทำให้อุตสาหรรมนี้จะมีสภาพการแข่งขันที่รุนแรงแต่บริษัทฯก็มีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันในหลายด้าน เช่น บริษัทย่อยสามารถ

ผลิตเซลล์ (Solar Cell) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ได้เอง ซึ่งทำให้สามารถควบคุมต้นทุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้



          บจ.เอกรัฐโซลาร  

  

          บจ.เอกรัฐเคมีคอล  

          บจ.เควี แอสเซ็ท  

          นางสาวชัชชฎา กนกพฤกษ  

  

  

ผลิตและจําหนายเซลลแสงอาทิตย    

   และแผงเซลลแสงอาทิตย  

ไมไดประกอบกิจการ  

ลงทุนในบริษัทอื่น  

 

  

  

          ราคาซ้ือขายสินคา   

          ราคาซ้ือทรัพยสิน   

          รายไดคาเชาและบริการ   

          ดอกเบี้ยรับ   

   

          

  ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมกัน   

          

  นําใบหุนมาคํ้าประกันเงินกูบริษัทฯ 

     ท่ีมีกับธนาคาร

             เปนไปตามราคาตลาด     

             ใชราคาผูประเมินราคาอิสระ     

             ใชราคาตามสัญญาท่ีตกลงกัน     

             ใชอัตราที่ตกลงกันและเปนไปตาม

        อัตราดอกเบ้ียของ

                ธนาคารพาณิชย     

             ตามท่ีตกลงรวมกันและสัดสวน

                ของราคาที่ซ้ือ     

             ไมคิดคาตอบแทน     

   

  

 

  

  

บริษัทยอยและกรรมการรวมกัน  

  

ผูถือหุนรวมกัน  

ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  

ผูถือหุน 

         บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอยางมีสาระสําคัญ กิจการเหลานี้เก่ียวของกันโดยการมีผู ถือหุน

และ/หรือกรรมการกลุมเดียวกัน สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของบริษัท สวนหนึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเก่ียวของกัน  

ดังนั้นงบการเงินไดรวมผลของรายการดังกลาว โดยใชนโยบายกําหนดรายการที่เปนปกติทางธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน

เชนเดียวกับที่คิดกับลูกคารายอื่น         

          บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาดังนี้  

         ลักษณะความสัมพันธ  

 

       นโยบายในการกําหนดราคา 

        ประเภทธุรกิจ  

 

 

       ลักษณะรายการคา 
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        รายการบัญชีที่เปนสาระสําคัญระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 ประกอบดวย

        รายไดและคาใชจายกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวของกัน มีสาระสําคัญรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้         
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  (หนวย : บาท)

7,962,322.56 

4,521,989.16 

(12,317,225.75)

55,228,250.00 

1,425,532.93 

(56,653,782.93)

3,870,925.66 

0.00 

1,292,366.41 

(1,459,452.38)

134,150,000.00 

6,659,488.06 

(140,809,488.06)

825,214,624.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(766,298,339.29)

7,962,322.56 

5,814,355.57 

(13,776,678.13)

189,378,250.00 

8,085,020.99 

(197,463,270.99)

62,787,211.35 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บจ.เอกรัฐโซลาร  

ลูกหนี้การคา  

ลูกหนี้อื่น   

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา  

   และลูกหนี้อื่น  

เงินใหกูยืม  

ดอกเบ้ียคางรับ  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืม  

   ดอกเบ้ียคางรับจากบริษัทยอย  

เจาหนี้การคา  

  

   

 

     2555       เพิ่มข้ึน  ลดลง     2556

  (หนวย : บาท)

     2556   2555

 

0.00 

1,326,071.95 

774,134,664.26 

64,200.00 

86,323.75 

1,200,000.00 

6,659,488.06 

5,800.00 

 

 

 

24,400.00 

1,711,556.08 

4,398,922.62 

0.00 

618,670.14 

1,200,000.00 

1,425,532.93 

370,985.20 

 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 บจ.เอกรัฐโซลาร 

ขายสินคาและบริการ 

ซ้ือสินคา 

ซ้ือทรัพยสิน 

ตนทุนบริการ/รับจาง 

รายไดอื่น 

รายไดคาเชา 

ดอกเบ้ียรับ 

คาใชจายอื่น 
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 ปัจจัยความเสี่ยง บริษัทฯ  เล็งเห็นความสำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯและบริษัทย่อย ยังคงมีปัจจัย

เสี่ยงในรอบปี 2556 สรุปได้ดังนี้

 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

  

  1.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้าหม้อแปลงระบบจำหน่ายเฉพาะราย

   รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ในปี 2554 2555 และ 2556 

  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

  เป็นจำนวนเงินรวม 344.29 ล้านบาท 534.63 ล้านบาท และ 285.88  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.10 

  ร้อยละ 23.53 และร้อยละ 14.71 ตามลำดับของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหาก

  พิจารณาจากยอดรายได้รวมทุกกลุ่มลูกค้าในปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 1,957.95 ล้านบาท ลดลง 343 ล้านบาท 

  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 14.91 ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ เห็นได้ว่า

  สัดส่วนของรายได้ในกลุ่มลูกค้าราชการปี 2555 มีรายได้ 534.63 ล้านบาท ปี 2556 มีรายได้ 285.88 ล้านบาท 

  ลดลง 248.75 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 46.52 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหน่วยงานราชการมีปริมาณการประมูลลดลง 

  1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 

   ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ซ่ึงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

  ระบบจำหน่ายต้องใช้วัตถุดิบท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน ทองแดง เป็นต้น ดังน้ันบริษัทฯ 

  อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ดังจะเห็นได้จากราคาเหล็กซิลิคอนที่บริษัทฯ

  จัดซื้อมีราคาเฉลี่ยในปี 2556 ได้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ร้อยละ 10  ราคาทองแดงที่บริษัทฯ จัดซื้อ

  ในปี 2556 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ร้อยละ 8 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบดังกล่าวมานี้ ทำให้

  ผลกระทบที่มีต่อต้นทุนรวมในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีการวางแผนการจัดหา

  วัตถุดิบและมีการสำรองวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตได้ประมาณ 3 เดือน 
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  1.3 ความเสี่ยงจากคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

   หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบส่งกำลังไฟฟ้า หากเกิดการชำรุดเสียหายจะส่งผลกระทบต่อผู้

  ใช้ไฟฟ้าท้ังโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยเป็นอย่างมาก ดังน้ันหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผลิตให้มีคุณภาพสูง 

  จึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่เหล็กซิลิคอน, ลวดทองแดง, ทองแดงแผ่น, กระดาษฉนวน, 

  น้ำมันหม้อแปลง, ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาวัตถุดิบ

  ไม่ได้มาตรฐาน  บริษัทฯ ได้จัดทำข้ันตอนการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001 ประกอบด้วยข้ันตอนการออกแบบ, 

  กำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตหม้อแปลง โดยมีการตรวจสอบ ทดสอบ คัดเลือกผู้ส่งมอบท่ีมีคุณสมบัติ

  ตามท่ีต้องการ มีการตรวจรับวัตถุดิบ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าวัตถุดิบท่ีบริษัทฯ ส่ังเข้ามาใช้ในการผลิตเป็นไปตามคุณสมบัติ

  ที่กำหนด มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

   ในปี 2556 รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 89.55 ของงาน

  ขายหม้อแปลงและงานบริการ ซึ ่งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้จากการขายสินค้าที ่ต้องอาศัยบุคลากรที ่มี

  ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญ ดังนั้นการพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง จึงมีความ

  สำคัญต่อการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายซึ่งการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญอาจส่งผล

  กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯได้ แต่เนื่องจากบริษัทฯมีระบบการดำเนินงานที่ดีเป็นไปตามมาตรฐาน

  การดำเนินงาน ISO 9001 ซึ่งมาตรฐาน ISO จะมีการกำหนดวิธีปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และขั้นตอนใน

  การปฏิบัติงาน ซึ่งในกรณีที่รับพนักงานใหม่จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงาน 

  ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

  พนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้ผลประโยชน์และมีมาตรการจูงใจพนักงานต่าง ๆ เช่น 

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจำปี รางวัลตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯมานาน 

  ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยในการลดการสูญเสียบุคลากร

 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

   

  ความเสี่ยงจากการรับซื้อพลังงานของภาครัฐ

  ในปี 2556 ภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยเปลี่ยนจากอัตราส่วน

 เพ่ิมไฟฟ้า (Adder) เป็น (Feed-In-Tariff)  ท้ังในส่วนของ Solar Roof และ Solar Farm ซ่ึงได้เร่ิมดำเนินการในบางส่วน

 ต่อเน่ืองมาถึงปี 2557 ท้ังน้ีภาครัฐยังไม่มีการพิจารณากำหนดเง่ือนไขการนำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์จากต่างประเทศท่ีชัดเจน  

 หากภาครัฐสนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ จะเป็นโอกาสของบริษัทมากขึ้น

  

  อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการเสนอแนวทางให้ภาครัฐพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่

 ผลิตในประเทศ โดยกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโครงการของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่รัฐ

 มีหุ้นใหญ่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศก่อนเป็นลำดับแรก 
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

 

   3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

    บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เนื่องจากบริษัทฯ มีวงเงินสิน

   เช่ือจากธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารได้กำหนดอัตราดอกเบ้ียต่างๆ ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของวงเงินท่ีใช้ ดังน้ี

    3.1.1 วงเงินกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี

    3.1.2 วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และหรือทรัสต์รีซีทส์ และหรือเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือวงเงินหนังสือ

    ค้ำประกัน โดยหากเงินกู้เป็นสกุลเงินบาทคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MOR ต่อปี และหากเงินกู้เป็น

    สกุลเงินตราต่างประเทศธนาคารจะกำหนดอัตราดอกเบี้ย SIBOR หรือ LIBOR จากอัตราสูงสุดที่

    เสนอให้กู้ หรือตามแต่ธนาคารจะพิจารณากำหนดในแต่ละครั้ง ในวันก่อนหน้าวันเริ่มต้นของงวดเวลา

    ดอกเบ้ียในแต่ละงวด 2 วันทำการ

   ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงข้ึนหรือลงตามสภาวะตลาด 

  โดยอัตราดอกเบ้ียในปี 2555 และ 2556 อัตราดอกเบ้ีย MLR เท่ากับร้อยละ 7.375 และร้อยละ 7.00 และ อัตราดอกเบ้ีย 

  MOR เท่ากับร้อยละ 7.75 และ ร้อยละ 7.48 ตามลำดับ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงไม่มาก 

  ดังนั้นบริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

  

   3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

    บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายจากต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน 

   ขดลวดที่ใช้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ซึ่งการเสนอราคาและการชำระเงินค่าวัตถุดิบจะใช้เงินเหรียญสหรัฐ

   เป็นหลัก อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามดูอัตราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

   เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน

  4. ความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง

   แม้เศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ข้อจำกัดของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 นี้ยังมีปัญหาหลักในเรื่อง

  เงินทุนต่างประเทศ มีโอกาสท่ีจะยังไหลออกมากกว่าไหลเข้าเพราะผลการลดทอนการอัดฉีดสภาพคล่องของมาตรการคิวอี 

  ทำให้สภาพคล่องในประเทศมีผลกระทบและกดดันอัตราดอกเบี้ยระยะยาวส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

   อีกประการหนึ่ง ด้านการส่งออกอาจไม่ขยายตัวมากถึงแม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลบวก เนื่องจากความมั่นใจ

  ด้านสถานการณ์บ้านเมือง ความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐ การชุมนุมทางการเมือง การชะลอโครงการขนาดใหญ่ของ

  ภาครัฐกระทบความเชื่อมั่นของธุรกิจ 

   จุดเปล่ียนสำคัญของปัจจัยกระทบเศรษฐกิจปีน้ีคือ สถานการณ์บ้านเมืองถ้าสามารถมีข้อสรุปท่ียอมรับกันได้ของคู่ขัดแย้ง

  จะทำให้เกิดความเช่ือม่ันของนักลงทุน ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน ซ่ึงถ้าจบได้เร็วก็อาจมีอัตราเร่งในการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว 

  เนื่องจากภาคธุรกิจมีความแข็งแกร่งและเริ่มมีความสามารถในการปรับตัวดีขึ้นกับเหตุการณ์ต่างๆ ในรอบสิบปีที่ผ่านมา
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  5. ความเสี่ยงเนื่องจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)   

 

   จากการท่ีอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ซ่ึงประเทศไทยก็ต้องเข้าร่วมเป็น

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่นกัน ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากสินค้าของประเทศอาเซียนอ่ืนเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี 

  ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันมากขึ้น แต่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของไทยมีความแข็งแกร่งมากกว่า

  ประเทศอาเซียนอ่ืน จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมหม้อแปลงของประเทศไทยท่ีจะได้รับประโยชน์จากการส่งออกหม้อแปลง

  มากกว่าการนำเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า ดังน้ันบริษัทฯซ่ึงเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศไทย 

  ก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเช่นกัน
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        สดัสวนการถือหุน (%) 

 

          รายชื่อผูถือหุน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในแตละป ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ 
มีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาวไดเปนคร้ังคราว โดยอยูภายใตเง่ือนไขที่การดําเนินการ
ดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน ใชเปนเงินทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุน
เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือปจจัยอื่นที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัทฯ ซ่ึงการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะ
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผูถือหุน

 รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2557/1

 
1. น.ส. ชัชชฎา กนกพฤกษ

2. บริษัท เควี แอสเซ็ท จํากัด*

3. นายมานัส กําเหนิดงาม

4. นายสมชาย พลาบดีวัฒน

5. นายนคร หาญไกรวิไลย

6. น.ส.รมพิศมศรี นอยใจบุญ

7. นายวีรพรรณ เจนวิริยะกุล

8. นายอนันต เกษมปยารมณ

9. นายพรชัย ทองวานิช

10. น.ส.นภัสสรณ เหมะสุคนธมาศ

 รวม

180,092,298

170,000,000

40,000,064

25,639,040

24,000,000

20,952,875

19,500,000

17,320,000

16,517,987

14,164,836

528,187,100

 

 

  

  

13.407

12.656

2.978

1.909

1.787

1.560

1.452

1.289

1.230

1.054

39,322

 

  

 

  

  

        จํานวนหุน

 /1ขอมูลจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก
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        สดัสวนการถือหุน (%) 

 

          รายชื่อผูถือหุน 
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 หมายเหตุ :

 * รายชื่อผูถือหุนบริษัท เควี แอสเซ็ท จํากัด ประกอบดวย

 1. น.ส.รมพิศมศรี นอยใจบุญ

2. นายวรพหล แสงเทียน

3. น.ส.พิมลวรรณ แสงเทียน

4. นางยุพิน โตพงษเกษม

5. นางดารณี กันตามระ

6. นายดนุชา นอยใจบุญ

7. นายดรุณวัฒน นอยใจบุญ

8. น.ส.โฉมพิชา นอยใจบุญ

 รวม

191,213

41,250

41,250

4,000

27,500

80,500

27,500

136,787

550,000

 

 

  

  

34.77

7.50

7.50

0.73

5.00

14.64

5.00

24.87

100.00

 

  

 

  

  

        จํานวนหุน
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         ช่ือ-สกุล
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 การถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 มกราคม 2557

 
นายวิชิต แยมบุญเรือง

นายวินัย วิทวัสการเวช

นายชลิต  สถิตยทอง

นายวราห  ทองประสินธุ

นายพิทักษ ไชยเจริญ

นายปริญญา  นาคฉัตรีย

นายดนุชา นอยใจบุญ

นายอนันต สันติชีวะเสถียร

นางดารณี กันตามระ

นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ

กรรมการอิสระ/

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

กรรมการ/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

กรรมการผูจัดการ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

1,707,310

-     

-     

108,039

340,544

-     

3,063,720

-     

2,495,453

-     

 

 

  

  

0.127

-  

-  

0.007

0.025

-  

0.228

-  

0.186

-  

 

  

 

  

  

                ตําแหนง     จํานวน   รอยละ



 โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คณะกรรมการความปลอดภัย

ฝ่ายการตลาด

สำนักกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะที่ปรึกษา

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานขาย

รองกรรมการผู้จัดการ
สายโรงงาน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทั่วไป

026 027  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ

กรรมการผู้จัดการ
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 คณะกรรมการบริษัท

   

  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่านดังต่อไปนี้

  

  1. นายวิชิต  แย้มบุญเรือง  ประธานคณะกรรมการ

  2. นายวินัย  วิทวัสการเวช  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ

        ตรวจสอบ

  3. นายชลิต  สถิตย์ทอง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  4. นายวราห์  ทองประสินธุ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  5. นายพิทักษ์  ไชยเจริญ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  6. นายปริญญา  นาคฉัตรีย์  กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ

  7. นางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ

  8. นายดนุชา  น้อยใจบุญ  กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  9. นายอนันต์  สันติชีวะเสถียร  กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

  10. นางดารณี  กันตามระ  กรรมการ

 

  โดยมีนางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

   

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  

   นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร หรือ นายดนุชา น้อยใจบุญ หรือนายปริญญา นาคฉัตรีย์ กรรมการสองในสาม 

  ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
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  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  

   คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการดำเนินกิจการการค้าของบริษัทฯ 

  และให้คำแนะนำดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

  ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปขอบเขต อำนาจหน้าที่

  และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

  

  1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อคอยตรวจสอบการปฏิบัติงาน

  ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

  2. วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท

  3. พิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท

  4. กำหนดและพิจารณาแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัท

  5. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง

  น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

  6. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  7. พิจารณางบประมาณประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบทำการและงบลงทุน

  8. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ ่งผู ้สอบบัญชี

  ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

  9. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

  10. จัดทำความเห็นรายการต่างๆ ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้ความเห็นเพื่อขอเสนออนุมัติรายการต่างๆ

  11. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

  12. อนุมัติการแต่งตั้งการว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  13. แต่งตั ้งและมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื ่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ ่งอย่างใดแทน

  คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว

  มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการยกเลิกเพื่อถอนเปลี่ยนแปลง

  แก้ไขอำนาจนั้นๆได้

  14. กำหนดและพิจารณาอนุมัติรายการอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท หรือที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนิน

  กิจการนั้นๆ ซึ่งก่อประโยชน์ต่อบริษัท

   ท้ังน้ีอำนาจในการดำเนินการค้าดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การรับโอน

  กิจการ การซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินรวมตลอดถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน 

  ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่

  เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติ

  จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 คณะกรรมการตรวจสอบ

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

  

   1. นายวินัย  วิทวัสการเวช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   2. นายชลิต  สถิตย์ทอง  กรรมการตรวจสอบ

   3. นายวราห์  ทองประสินธุ์  กรรมการตรวจสอบ

  

  โดยมี นางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 

   คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

  บริษัทรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  

   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการ

  ตรวจสอบเห็นชอบด้วย หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

   1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

   2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

  และมีประสิทธิผล โดยรวมประเด็นดังนี้

    2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วย

    งานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

    2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบัติหน้าท่ีและการรายงานต่างๆ

    รวมถึงสายงานบังคับบัญชา

   3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

   4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

  ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
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   5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม

  และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ 

  เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น

   6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ 

  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

   7. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท้ัง ติดตาม

  การดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ

  บริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

   8. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง กรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

  ทางผลประโยชน์ และให้เปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน

   9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 

  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

    9.1 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

    - ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

    - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

    9.3 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้

    รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท

   10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

   

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

 จากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที ่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของ

 คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน 

 ดังต่อไปนี้

   

   1. นายพิทักษ์  ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

   2. นายปริญญา  นาคฉัตรีย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

   3. นายดนุชา   น้อยใจบุญ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

   4. นางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  

  โดยมี นายดนุชา น้อยใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

   

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติ

  จากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

   1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

   2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

   3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอคณะกรรมการ

   บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

   4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้

   สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

   5. เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ

   บังคับ

   6. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

   7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

   8. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการชุดต่างๆ 

   และที่ปรึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

   

  



033  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

    สำหรับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบฯ ให้

   คณะกรรมการจัดการพิจารณาผลตอบแทน เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกลั่นกรอง แล้วเสนอ

   ให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

   9. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

   เห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   10. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

   11. เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

   พิจารณาเห็นชอบ

   12. พิจารณากล่ันกรองระเบียบเก่ียวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 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

 

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

   1. ประเมิน วิเคราะห์และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงที่อาจ

   เกิดขึ้นในอนาคต

   2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ 

   ความเส่ียงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขัน การผลิต การจัดซ้ือ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

   และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

   3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผลและ

   กำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

   4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึง ความมีประสิทธิผลของระบบ 

   และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

   5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

   นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทาน

   ความเพียงพอและเหมาะสม

   

   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนคร้ัง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า

  คร่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมด และมติท่ีประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชุม ท้ังน้ีให้รายงานคณะกรรมการ

  บริษัททุกๆ 6 เดือน
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 คณะกรรมการจัดการ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

 

   1. นายดนุชา น้อยใจบุญ  กรรมการผู้จัดการ

   2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

   3. นางดารณี กันตามระ  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

   คณะกรรมการจัดการมีขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ในเร่ืองเก่ียวกับการ

  ดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ โดยร่วมกำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน 

  กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม

  ผู้ถือหุ้นเห็นชอบก่อนดำเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีกำหนด 

  โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

   1.จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี

   ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

   2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์

   ทางธุรกิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ

   3. พิจารณากำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน 

   การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

   4. พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ

   5. อนุมัติการแต่งต้ัง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ 

   สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ยกเว้นการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่าย

   ตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากล่ันกรองก่อน สำหรับการแต่งต้ัง 

   การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าข้ึนไปและท่ีปรึกษา ให้เสนอต่อคณะกรรมการ

   พิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้มี

   อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้
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    5.1 ในกรณีท่ีกำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซ่ึงคณะกรรมการ

    จัดการสามารถดำเนินการได้ตามวงเงินที่กำหนด

    5.2 ในกรณีที่ไม่เข้ากรณีตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการจัดการมีอำนาจในการอนุมัติดำเนินการทางการ

    เงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ 

    ในการดำเนินธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) และมีอำนาจในการ

    ติดต่อขอสินเช่ือเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเคร่ืองมือทางการเงิน โครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท 

    รวมทั้งในกิจการร่วมค้า และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

   6. มีอำนาจแต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ

   จัดการที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการภายในระยะ

   เวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการจัดการสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอำนาจน้ันๆ ได้

   7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ การดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการ

   จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

   มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน

   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ

   รายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

    ท้ังน้ีการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการน้ัน ต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

   และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีท่ีการดำเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย

   ของกรรมการจัดการท่านใด หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ กลต.) ให้คณะกรรมการจัดการนำ

   เสนอเร่ืองดังกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและบุคคล

   ท่ีอาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
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 คณะผู้บริหาร

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

 

   1. นายดนุชา  น้อยใจบุญ  กรรมการผู้จัดการ

   2. นายอนันต์  สันติชีวะเสถียร  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

   3. นางดารณี  กันตมาระ  รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารท่ัวไป

   4. นายวิเทพย์  วชิรพาหุ   รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

   5. นายเอกศักด์ิ  เจียมเจริญ  รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

   6. นายดรุณวัฒน์  น้อยใจบุญ  รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ

  ขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

   กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปน้ี

   1. รับนโยบาย และการบริหารงานท้ังหมดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

   2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานและนโยบายท่ีกำหนด

   3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสำคัญ ท่ีได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

   ไว้แล้วและอยู่ในอำนาจอนุมัติตามวงเงินท่ีกำหนด

   4. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมท้ังติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตาม

   แผนงานและนโยบายท่ีกำหนด

   5. ส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ

   เพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

   6. อนุมัติการแต่งต้ัง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้างพนักงานระดับต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการ

   7. มอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนตามท่ีกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร เพ่ือทำหน้าท่ีจัดการและดำเนินการแทนกรรมการ

   ผู้จัดการในเร่ืองท่ีจำเป็นและสมควร ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินวงเงินท่ีตนเองมีอยู่

   8. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

   9. ดูแลการทำงานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรม

   อันดีท้ังต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

   10. ปฏิบัติงานและดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีเร่ืองหรือรายการ

   ดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีสาระสำคัญ กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอเร่ืองหรือรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

   หรือคณะกรรมการจัดการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
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   11. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ

   วิชาชีพ

   12. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาธุรกิจ

   ต่อเน่ือง โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

   13. ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

   

    อำนาจการอนุมัติต่างๆ ท่ีกล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการท่ีทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลท่ีอาจมี

   ความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

   รวมท้ังรายการท่ีกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการได้มา หรือ

   จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน

   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 การสรรหากรรมการ

  1 คณะกรรมการบริษัท

   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลาย

  ประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ใน

  การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

   1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

   ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

   

   2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

    2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ

    คราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร 

    แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้

    แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

    2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็น

    ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

   

   3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่

   จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกัน

   ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่ง

   พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

   4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

    4.1 ตาย

    4.2 ลาออก

    4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด

    4.4 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

    เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

    4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
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   5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง

   บริษัทฯ และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

   

   6. ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึง

   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 

   เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง

   กรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

   

   7. ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการใน

   ตำแหน่งเพ่ือดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าท่ีจำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าท่ี เว้นแต่

   ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 4.5

    คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 

   ภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) 

   วัน ก่อนประชุม

   8. กรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระทำการ

   ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่

   ว่างทั้งหมดเท่านั้น

    การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นับแต่วันท่ีจำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อย

   กว่าจำนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ

   ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

  2 คณะกรรมการตรวจสอบ

   บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาคุณสมบัติข้ันต่ำตามหลักเกณฑ์

  ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ 

  และความรู้ความสามารถท่ีจะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบุคคล

  ที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทาง

  อ้อมกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น

  ได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ

  บุคคลดังกล่าว และบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน โดยมีวาระการ

  ดำรงตำแหน่ง 3 ปีและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่ง

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
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  3 ค่าตอบแทนกรรมการ

   

   ก. ค่าตอบแทนของกรรมการ

 

    1. จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

     1.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท    เดือนละ 44,000 บาท

     1.2 กรรมการบริษัท     เดือนละ 22,000 บาท

     1.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 20,000 บาท

     1.4 กรรมการตรวจสอบ     เดือนละ 10,000 บาท

    2. จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง

     2.1 ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   ครั้งละ 15,000 บาท

     2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน     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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         ช่ือ-สกุล
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 คาตอบแทนของผูบริหาร
 
  ก. คาตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ

 
นายวชิิต แยมบุญเรอืง

นายวนิยั วิทวัสการเวช

นายชลติ  สถิตยทอง

นายวราห  ทองประสนิธุ

นายพทิกัษ ไชยเจริญ

นายปรญิญา  นาคฉตัรีย

นายดนชุา นอยใจบุญ

นายอนนัต สนัตชีิวะเสถียร

นางดารณ ีกันตามระ

นางสาวอรุวีณ กนกพฤกษ

กรรมการอสิระ/

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการอสิระ/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ/

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาผลตอบแทน

กรรมการ/กรรมการสรรหาและ

พจิารณาผลตอบแทน

กรรมการผูจดัการ/ประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง/กรรมการสรรหาและ

พจิารณาผลตอบแทน

กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณา

ผลตอบแทน

480

265

425

360

300

295

280

270

240

250

 

 

  

  

28 ก.พ. 54

11 มิ.ย. 55

3 เม.ย. 52

17 มิ.ย. 52

21 ก.พ. 50

17 มิ.ย. 52

15 ม.ค. 54

31 ม.ค. 50

15 ม.ค. 54

28 ก.พ. 54

 

 

  

  

818

615

574

574

484

474

489

464

454

474

 

  

 

  

  

ตําแหนง   วันท่ีไดรับการแตงตั้ง คาตอบแทน (พันบาท)

2555       2556
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  ข. คาตอบแทนของผูบริหารตั้งแตระดับรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป

จํานวนผูบริหาร (ราย)

เงินเดือน

โบนัส

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

คาตอบแทนอื่น

6

12,948,000

1,130,500

388,440

8

15,196,800

1,456,400

417,960

 

 

  

  

   ป 2555                 ป 2556

รถประจําตําแหนง คานํ้ามันรถประจําตําแหนง และคาโทรศัพทมือถือ
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รวม

9/9

9/9

9/9

7/9

9/9

8/9

9/9

9/9

7/9

9/9

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X

/

X

/

/

X

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นายวิชิต แยมบุญเรือง

นายดนุชา นอยใจบุญ

นางดารณี กันตามระ

นายชลิต สถิตยทอง

นายวราห ทองประสินธุ

นายปริญญา นาคฉัตรีย

นายพิทักษ ไชยเจริญ

นายอนันต สันติชีวะเสถียร

นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ

นายวินัย วิทวัสการเวช

รายชื่อคณะกรรมการ ครั้ง
 ที่1 

ครั้ง
 ที่2 

ครั้ง
 ที่3 

ครั้ง
 ที่4 

ครั้ง
 ที่5

ครั้ง
 ที่6 

ครั้ง
 ที่7 

ครั้ง
 ที่8 

ครั้ง
 ที่9 

 / หมายถึง  เขารวมประชุม

X หมายถึง  ไมเขารวมประชุม
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  4. การกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

 บริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ

 บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ทั้งนี ้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารงาน 

 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันจะเป็นการให้

 ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำหนดหลักการกำกับ

 ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  

   4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  

    1. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมสามัญประจำปี 

    และสิทธิในการรับเงินปันผลต่อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

    

    2. บริษัทฯ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในท่ีประชุมสามัญประจำปี ทุกๆปี 

    โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทำการพิจารณาถึงหลักการ และความสมเหตุสมผลสำหรับ

    ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

    

    3. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีแน่นอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละชุดของบริษัทฯ และได้เปิดเผย

    ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ทุกๆ ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของ

    คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

    

    4. สำหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

    กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล รวมไปถึงมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

    

    5. บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่

    ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ

    จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

    ประเทศไทย
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    6. การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อมูลที่จะเปิดเผยไว้ ดังนี้

     6.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่จะเข้ารับ

     การพิจารณา เลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะต้องมีรายละเอียดของ 

     ชื่อ-สกุล, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 

     และหากเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่ง จะเปิดเผยถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุม

     ในปีที่ผ่านมาไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

     6.2 ในวาระการขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทฯ จะเปิดเผย ชื่อผู้สอบบัญชี 

     บริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี

     6.3 ในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงนโยบายการจ่ายเงิน

     ปันผล อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย และหากมีการขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จะมีเหตุผลประกอบ

     เพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

     6.4 ในแต่ละวาระจะมีวัตถุประสงค์ และเหตุผล ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ

     6.5 ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ ระบุไว้ชัดเจน

    

    7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ข้ันต่ำของข้อมูลท่ีจะเปิดเผยไว้ ดังน้ี

     7.1 มีการบันทึกวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน

     7.2 มีการบันทึกประเด็นคำถาม และคำตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมอย่างครบถ้วน

     7.3 มีการบันทึกมติในที่ประชุม และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ

    

    8. มีการบันทึกรายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไว้ในรายงานการประชุมสามัญ

    ผู้ถือหุ้นประจำปี

 

    9. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ประธานกรรมการบริษัท, ประธาน

    อนุกรรมการคณะต่างๆ, กรรมการ และผู้บริหารทุกๆ ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่าง

    พร้อมเพรียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

 

    10. วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอ่ืนใดท่ีไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัด

    ประชุม

 

    11. หนังสือนัดประชุม และเอกสารท่ีใช้ประกอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีการจัดทำเป็น

    ภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
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4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 

 1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

 

 2. บริษัทฯ ได้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระในการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเข้าพิจารณา

 เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

 

 3. บริษัทฯ มีนโยบายมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 โดยมีการกำหนดบทลงโทษ หากผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายใน ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 

 4. ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะทำตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 และเปิดเผยข้อมูล รายละเอียด และเหตุผลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

 

 5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกระทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 และรายการที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ

 

 6. บริษัท ได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

 โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุม

 

 7. บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นถึง หลักฐาน และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการมอบฉันทะ ไว้ในหนังสือนัด

 ประชุมโดยละเอียด

 

 8. บริษัทฯ ได้ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำของเอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และ

 ลดความยุ่งยากในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม

 

 9. บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่นายทะเบียนของบริษัทฯ

 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

 

 10. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกำหนดการประชุม รวมท้ังหนังสือนัดประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็น

 การล่วงหน้า ซ่ึงนักลงทุน และผู้ถือหุ้น สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบ

 การประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 21 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 ประจำปี

 

 11. บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการพิจารณาเลือกต้ัง

 กรรมการบริษัท โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
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4.3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 

ผูถือหุน

  

 1. คณะกรรมการมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางยุติธรรม และเทาเทียมกัน โดยมีการรายงาน

 ขอมูลตางๆ รวมไปถึงการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ 

 

 2. คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีชองทางในการรองเรียน และรายงานเรื่องตางๆ ผานทาง

 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ และจะมีการรายงานตอไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 เพือ่นาํขอเสนอ  ขอรองเรยีนตางๆ บรรจเุปนวาระในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาตอไป

 โดยสามารถติดตอรองเรียนไดที่ secretary@ekarat-transformer.com

 

พนักงาน

  

 1. คณะกรรมการมีนโยบายเก่ียวกับความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตางๆ และวิธีการ

 ปฏิบัติงานไวในคูมือพนักงาน

 

 2. คณะกรรมการไดมีการตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อเปนการดูแลพนักงาน

 ในระยะยาว และเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

  

 3. คณะกรรมการไดมกีารสงเสริมทางดานการพฒันาบคุลากร และการฝกอบรม เพือ่ใหพนกังานมคีวามรู 

 และนําไปพัฒนาองคกรตอไป

 

คูคาและเจาหนี้

 

 1. คณะกรรมการไดมกีารกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏบัิติทีเ่ปนธรรมตอคูคาของบรษิทัฯ และไดมกีาร

 กําหนดมาตรฐานการดําเนนิธรุกิจกับคูคาของบรษิทัฯ เชน ในการสัง่ซ้ือสนิคา บรษิทัฯ จะใหมกีารเสนอราคา

 และมีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพอยางเปนธรรม

  

 2. คณะกรรมการมีการปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่มี

 ตอเจาหนี้อยางสมํ่าเสมอ รวมไปถึงมีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการจายเงินอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนด

 วิธีการชําระเงินไวในระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ลูกคา

   

 คณะกรรมการไดมกีารกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏบัิตทิีเ่ปนธรรม และเทาเทยีมกันของลกูคา รวมไป

ถึงความรบัผดิชอบตอลกูคา ซ่ึงจะทาํใหลกูคามคีวามมัน่ใจในการประกอบธรุกจิกับบรษิทัฯ และความสมัพนัธอนัดี

ในระยะยาว
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ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม

 

 คณะกรรมการตระหนกัดีถึงความสาํคัญของชุมชน และสิง่แวดลอม โดยมแีนวทางการปฏบัิติตามมาตรฐาน 

ISO 9001:2000, ISO 14001 และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอชุมชน 

และสังคม

  

 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายงานประจําป (แบบ 56-1) ที่ http://sec.or.th

 

 1. บรษิทัฯ ไดมกีารเปดเผยโครงสรางการจดัการของบริษทัฯ และโครงสรางผูถือหุนไวในรายงานประจาํป เพือ่ให

 ผูถือหุนไดเขาใจถึงโครงสรางของบรษิทัฯ และมกีารเปดเผยการถือหุนของกรรมการ และผูบริหารไวอยางชัดเจน

 2. รายงานประจาํปของบรษิทัฯ ประกอบไปดวย ขอมลูทางการเงินโดยสรุป สารจากประธานกรรมการ สารจาก

 ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอมลูทัว่ไป ลกัษณะการประกอบธุรกิจ การตลาดและ

 ภาวะการแขงขัน รายการระหวางกัน ปจจยัความเสีย่ง โครงสรางการถือหุนและการจดัการ คณะกรรมการบรษิทั 

 คณะผูบรหิาร คาํอธบิายและการวิเคราะหผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเงิน รายงานความรับผดิชอบของ

 คณะกรรมการบรษิทัตอรายงานทางการเงิน รายงานของผูสอบบัญชี และงบการเงินรวมของบรษิทั และบรษิทัยอย

 

 3. บริษทัฯ มกีารเปดเผยถึงการทาํรายการระหวางกันของบริษทัฯ และบรษิทัยอย ไวอยางละเอยีดครบถวน โดย

 เปดเผยไวในรายงานประจาํป และแบบ 56-1

 

 4. บรษิทัฯ ไดกําหนดนโยบายในการซ้ือ-ขาย โอนหุนของกรรมการบริษทั โดยกรรมการทีม่กีารทาํรายการซ้ือ-ขาย 

 โอนหุนของบรษิทั จะตองรายงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เพือ่รายงานตอสาํนกังาน กลต. ตอไป

 

 5. บริษทัฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพจิารณากลัน่กรองผูสอบบัญชีของบริษทัในทุกๆ ป เพือ่ให

 มัน่ใจไดวา ผูสอบบัญชีของบริษทัฯ มคีวามโปรงใส เปนอสิระ และผูสอบบัญชีท่ีพจิารณาจะตองไดรับความเห็นชอบ

 จากสาํนกังาน กลต.

 6. บริษัทฯ ไดมีการสื่อสารขอมูลผานทางชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป มีการพบปะนักวิเคราะห 

 มีการแถลงขาวตอสื่อมวลชน

 

 7. บรษิทัฯ มนีโยบายในการสงขอมลูงบการเงินใหเปนไปตามกฎระเบียบทีต่ลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

 และกระทรวงพาณิชยกําหนดไว

 8. การสงงบการเงินของบรษิทัฯ จะตองกระทาํไมใหลาชากวาวนัสดุทายทีต่ลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

 สํานักงาน กลต. และกระทรวงพาณิชยกําหนดไว

 

  

 4.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
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 9. บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีชองทางในการเสนอขาวสารตางๆ ของบริษัทผานทางเว็บไซตเพื่อใหนักลงทุน

 ที่สนใจสามารถสืบคนขอมูลตางๆ เพื่อใชประกอบในการตัดสินใจได

 

 10. บริษทัฯ ไดมหีนวยงานนกัลงทุนสมัพนัธเพือ่ใหขอมลู และติดตอกับผูถอืหุน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

 

 11. งบการเงินท่ีจดัทําและเผยแพรใหกับนกัลงทุนไดทราบจะตองเปนงบการเงินทีผู่สอบบญัชีไดตรวจสอบ 

 หรือสอบทาน และลงความเห็นแบบไมมเีง่ือนไข เพือ่ใหนกัลงทนุไดมัน่ใจวาบรษิทัฯ มคีวามโปรงใส และ

 สามารถนําขอมูลไปใชประกอบในการตัดสินใจได

 

 

 1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปรงใส ตรวจ

 สอบได และเปนธรรมตอทุกฝายที่เกี่ยวของ

 

 2. คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายดานจริยธรรมธุรกิจ และคูมือจรรยาบรรณ

 สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยถือปฏิบัติอยางเครงครัด

 

 3. คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะทํางานดานการบริหารคุณภาพ และไดมีการกําหนดวิสัยทัศน 

 และพันธกิจขององคกรขึ้นเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่วางไว

 

 4. บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของสวนงานตางๆ 

 ของกิจการ โดยจะตองรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

 5. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหนาที่ในการจัดทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ โดยจะตองเปดเผย

 ขอมลูจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป การประเมนิและสอบทานระบบการ

 ควบคุมภายใน การควบคุมดานการดําเนินงาน การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี การสอบทาน

 รายงานทางการเงิน การดูแลดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และใหความเห็นตอการ

 ดําเนินการดานตางๆ โดยรวม

 6. คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนเพื่อกําหนดนโยบายการบริหาร

 ความเสี่ยงพรอมทั้งเสนอแนวทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

 

 7. บรษิทัฯ ไดมกีารแบงแยกหนาทีร่ะหวางกรรมการบริษทั และผูบรหิารของบรษิทัไวอยางชัดเจน ในหนาที่

 และอํานาจการตัดสินใจ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 8. บรษิทัฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมคีวามเปนอสิระ และไดกําหนดความรบัผดิชอบ และ

 บทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจน โดยกรรมการตรวจสอบแตละทานเปนกรรมการอิสระ

 

 

  

4.5 ความรับผิดชอบของกรรมการ
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 9. บริษทัฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน และไดกําหนดหนาทีค่วามรบัผดิชอบไวอยางชัดเจน

 

 10. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน

 ทางการเงินในทุกๆป ท้ังนีเ้พือ่ใหนกัลงทนุสามารถมัน่ใจไดวารายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไดจดัทําข้ึน

 อยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส

  

5. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

 

 บรษิทัฯ มขีอกําหนดหามพนกังานและผูบริหารผูทราบขอมลูภายในเก่ียวกับผลการดําเนนิงานของบริษทัฯ ซ้ือขาย

หลกัทรัพยบริษทัฯ ตัง้แตวันทีท่ราบขอมลูจนกระทัง่ขอมลู ไดเปดเผยตอสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนาํขอมลูภายใน

ที่ไมควรเปดเผยไปเผยแพร เพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย

 รวมทั้งมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตในการดําเนินธุรกิจตอลูกคา บริษัทคูคา และผูถือหุน 

มขีอกําหนดและจรรยาบรรณท่ีชัดเจน ในกรณทีีพ่นกังานหรอืผูบริหารนาํขอมลูบรษิทัฯ ไปเปดเผยหรือนาํไปใชสวนตนหรือ

กระทํารายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชน ถือเปนความผิดอยางรายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

 

 บริษทัฯ ไดทําการแจงใหกรรมการและผูบรหิารของบริษทัฯ เก่ียวกับหนาทีก่ารรายงานการถือหลกัทรพัยในบรษิทัฯ

ของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 ทัง้นีก้รรมการและผูบริหารจะตองจดัสงสาํเนาการรายงานดังกลาวแกบรษิทัฯ 

ในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรืออยางชาในวันทําการถัดไป

 

 บรษิทัฯ ไดกําหนดบทลงโทษสาํหรบัผูท่ีไมปฏบัิตติามมาตรการปองกันการใชขอมลูภายใน โดยไดสงจดหมายเวียน

ใหแกพนักงานและผูบริหารไดทราบโดยทั่วกัน

6. บุคลากร

 

 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

 

 บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหพนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ 

ใหความสําคัญตอระบบการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเสมอภาคแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน

ใหมคีวามปลอดภยัตอชีวิตและทรพัยสนิของพนกังานอยูเสมอ มรีะบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลเรือ่ง การแตงต้ัง โยกยาย 

รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงานท่ีชัดเจน รวมถึงใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของ

พนักงานโดยการใหโอกาสพนักงานอยางสมํ่าเสมอและทั่วถึง

 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตรารอยละ 3 

ของคาจาง ทัง้นีพ้นกังานมสีทิธใินสวนสมทบของบรษิทัฯ รอยละ 50 ในกรณทีีส่ิน้สดุสมาชิกภาพหลงัจากทาํงานกับบรษิทัฯ 

ไมนอยกวา 3 ป และรอยละ 100 ในกรณีที่ทํางานกับบริษัทฯ ไมนอยกวา 5 ป
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1. นาย วิชิต   แย้มบุญเรือง
   กรรมการอิสระ/
   ประธานคณะกรรมการ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

2. นาย วินัย   วิทวัสการเวช
   กรรมการอิสระ/
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นาย ชลิต   สถิตย์ทอง
   กรรมการอิสระ/
   กรรมการตรวจสอบ

4. นาย วราห์   ทองประสินธุ์
   กรรมการอิสระ/
   กรรมการตรวจสอบ

5. นาย พิทักษ์   ไชยเจริญ
   กรรมการอิสระ

6. นาย ปริญญา   นาคฉัตรีย์
   กรรมการ

10. นาง ดารณี   กันตามระ
    กรรมการ

9. นาย อนันต์   สันติชีวะเสถียร
   กรรมการ

7. นางสาว อุรวีณ์   กนกพฤกษ์
   กรรมการ

8. นาย ดนุชา   น้อยใจบุญ
   กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
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1. นาย ดนุชา   น้อยใจบุญ
   กรรมการผู้จัดการ

2. นาย อนันต์   สันติชีวะเสถียร
   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
   สายการเงิน

3. นาง ดารณี   กันตามระ
   รองกรรมการผู้จัดการ
   สายงานบริหารทั่วไป

4. นาย วิเทพย์   วชิระพาหุ
   รองกรรมการผู้จัดการ
   สายงานขายและการตลาด

5. นาย เอกศักดิ์ เจียมเจริญ
   รองกรรมการผู้จัดการ
   สายโรงงาน

6. นาย ดรุณวัฒน์   น้อยใจบุญ
   รองกรรมการผู้จัดการ
   สายงานบริการ



การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555

 ในป 2556 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมกีารเจริญเติบโตในเกณฑปกต ิซ่ึงทําใหมกีารใชพลงังานเพิม่ข้ึนในเกณฑปกต ิ

ปริมาณความตองการหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายข้ึนอยูกับความตองการใชพลังงาน อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีรายไดรวมลดลง

ประมาณรอยละ 14.91 โดยบริษัทฯมีรายไดรวม ในป 2555 และป 2556 เทากับ 2,301.00 ลานบาท และ 1,957.96 ลานบาท

ตามลําดับ และอัตราสวนกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในป 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 31.90 และ 30.14

 บริษัทฯมีอัตรากําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีในป 2555 และป 2556 เทากับรอยละ 14.98 และรอยละ 5.74 และมีกําไร

(ขาดทุน)สุทธิในป 2555 และ 2556 จํานวน 246.24 ลานบาท และ 58.67 ลานบาท ตามลําดับ 

วิเคราะหผลการดําเนินงาน

 รายได

  

  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาและบริการ 4 ประเภท คือ หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย งานบริการ 

 งานกอสรางสถานีไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟา

 

  รายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัฯ ในป 2555 และป 2556 เทากับ 2,010.23 ลานบาท และ 1,740.70 ลานบาท 

 ตามลําดับ ลดลงรอยละ 13.41 รายไดของบริษัทฯ ในป 2556 ลดลงเนื่องจากการขยายตัวในภาคการลงทุนลดลงซึ่งทําให

 ยอดขายสินคาลดลง 

  

  รายไดงานบริการของบริษทัฯ ในป 2555 และป 2556 เทากับ 262.15 ลานบาท และ 203.12 ลานบาท ตามลาํดบั 

 ลดลงรอยละ 22.52

  

  รายไดคากอสรางในป 2555 และป 2556 มีจํานวน 16.64 ลานบาท และ 2.17 ลานบาทตามลําดับ

  

  รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาในป 2555 และป 2555 เทากับ 11.98 ลานบาท และ 11.96 ลานบาท 

 ตามลําดับ
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 ตนทุนขาย

 

  บรษิทัฯ มตีนทุนขายสนิคาในป  2555 และ 2556 เทากับ 1,371.02 ลานบาท และ 1,220.70 ลานบาท ตามลาํดบั 

 และเมือ่พจิารณาจากอตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัฯ ในป 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 68.20 

 และ 70.13 ตามลําดับ จะพบวา มีอัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายสินคาในป 2556 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อ

 เปรียบเทียบกับป 2555

 

  บริษัทฯ มีตนทุนงานบริการในป 2555 และ 2556 จํานวน 172.73 ลานบาท และ 138.13 ลานบาท ตามลําดับ 

 โดยอัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากงานบริการของบริษัทฯ ในป 2555 รอยละ 65.89 ซ่ึงตํ่ากวาป 2556 ที่มีอัตราสวน

 ตนทุนขายตอรายไดจากงานบริการเทากับรอยละ 68.00

 

  บริษัทฯ มีตนทุนงานกอสรางในป 2555 และ 2556 จํานวน 16.17 และ 1.98 ลานบาท และมีอัตราสวนตนทุน

 งานกอสรางตอรายไดจากงานกอสรางเทากับรอยละ 97.18 และ 91.24 ตามลําดับ

  บริษัทฯ มีตนทุนจําหนายกระแสไฟฟาในป 2555 และ 2556 จํานวน 6.72 ลานบาทและ 6.76 ลานบาท

 และมอีตัราสวนตนทุนจากการจาํหนายกระแสไฟฟา ในป 2555 และ 2556 ประมาณรอยละ 56.18 และ 56.61 ตามลาํดบั

 คาใชจายในการขายและบริหาร

 

  บรษิทัฯ มคีาใชจายในการขายและบรหิารในป   2555  และ 2556 เทากับ 334.81 ลานบาท และ 328.86 ลานบาท 

 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบริษัทฯในป 2555 และ 2556 

 เทากับรอยละ 14.55 และ 16.80 ตามลําดับ

 กําไรขั้นตน

  บริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตนจากการขายสินคาในป  2555  และ  2556  เทากับรอยละ  31.80  และ  29.87  

 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนจากงานบริการในป 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 34.11 และ 32.00 ตามลําดับ 

 กําไรสุทธิ

  

  บริษัทฯมีกําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2555 และป 2556 เทากับ 344.59 ลานบาท และ 

 112.43 ลานบาท ตามลาํดับ ลดลงรอยละ 67.37 เนือ่งจากในป 2556 บริษทัฯ บนัทกึหนีส้งสยัจะสญูลกูหนีก้ารคาและเงิน

 ใหกูยืมแกบริษัทยอย จํานวน 142.27 ลานบาท

  สาํหรบัภาษเีงินไดนติบุิคคลในป 2555 และป 2556 บริษทัฯ มภีาษเีงินไดนติิบคุคลเทากับ 98.35 และ 53.76 ลานบาท 

 จึงทําใหกําไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ ในป 2555 และ 2556 เทากับ 246.24 และ 58.67 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 

 187.57 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 76.17 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน

 

 สินทรัพย

 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  และ 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 2,153.65 และ 2,109.46  ลานบาท 

 ตามลาํดับ ลดลง 44.19 ลานบาท หรอืมอีตัราการลดลงของสนิทรัพย คิดเปนรอยละ 2.05 โดยสนิทรัพยทีล่ดลงในป 2556 

 มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ ลดลง 152.94 ลานบาท

 ลูกหนี้การคา ตั๋วเงินรับ และรายไดคาบริการคางรับ

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

 สูญจํานวน 365.62 และ 370.63 ลานบาท ตามลําดับ

 

  บริษัทฯ มีนโยบายการใหสินเช่ือทางการคาแกลูกหนี้การคาเปนระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา

 เก็บหนี้เฉลี่ยของป 2555 และ 2556 เทากับ 60 และ 66 วัน ตามลําดับ

 สินคาคงเหลือ 

  บริษัทฯมีมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการลดมูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 เปน

 จํานวน 485.22 และ 332.28  ลานบาท ตามลําดับ ป 2556 สินคาคงเหลือประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปหักคาเผื่อการ

 ลดมูลคา 64.89 ลานบาท งานระหวางทํา 57.09 ลานบาท วัตถุดิบ 185.33 ลานบาท วัสดุสิ้นเปลือง 18.95 ลานบาท 

 และวัตถุดิบระหวางทาง 6.02 ลานบาท ท้ังนี้บริษัทฯมีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือในป 2555 และ 2556  เทากับ 

 10.61 และ 6.90 เทา ซึ่งแสดงใหเห็นวาสินคาของบริษัทฯมีการหมุนเวียนอยูในระดับปานกลาง

 หนี้สิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีหน้ีสินจํานวน 1,757.82 และ 821.00 ลานบาท ตามลําดับ 

 ลดลง 936.82 ลานบาท สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน

 แหงหนึ่ง ซึ่งหนี้สินที่ลดลงสวนใหญเกิดจากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้

 เจาหนี้การคา

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 210.37 ลานบาท และ 

 223.54 ลานบาท ซึ่งอยูในระดับเดียวกัน 

  

  โดยบริษัทฯ ไดรับเครดิตจากเจาหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการจายชําระหน้ีเฉลี่ยของป 2555 

 และ 2556 เทากับ 48 วัน และ 64 วัน ตามลําดับ 
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 สวนของผูถือหุน

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2555  และ 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 395.83 และ 1,288.46 ลานบาท 

 ตามลําดับ เพิ่มข้ึน 892.63 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 141.14 ลานบาท แตบริษัทฯ 

 มีตนทุนทางการเงินจํานวน 28.71 ลานบาท มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 53.76 ลานบาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน

 และชําระแลวอีกจํานวน 442.49 ลานบาท และบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิในป 2556 จํานวน 298.19 ลานบาท

 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

  บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 เทากับ 4.44 เทา และ 

 0.64 เทา ตามลาํดับ ซ่ึงอตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถือหุนลดลงอยางมาก เนือ่งจากบริษทัฯ ไดทาํการเพิม่ทนุจดทะเบียน

 และชําระแลวอีกจํานวน 442.49 ลานบาท และมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้อีกจํานวน 482.29 ลานบาท 
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 คณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดให้มีรายงาน

ทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ โดยในการจัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ได้ดำเนินการตาม

ข้อบังคับบริษัทและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้

ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทขอให้คำรับรองว่า รายงานทางการเงินตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 ฉบับนี้มีความ

ถูกต้องตามที่ควรและจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทโดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 

และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ในนามของคณะกรรมการบริษัท

                

 นายดนุชา น้อยใจบุญ

 กรรมการผู้จัดการ

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹



บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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เสนอผู้ถือหุ้น บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)และ
บริษทัยอย และของเฉพาะบรษิทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพจิารณาวาจาํเปนเพือ่ใหสามารถจดัทาํงบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการ
ประเมนิความเสีย่งดังกลาว ผูสอบบญัชีพจิารณาการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวของกับการจดัทําและการนาํเสนองบการเงินโดย
ถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชทีีผู่บรหิารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจดัทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมทัง้การประเมนิ
การนําเสนองบการเงินโดยรวม
 ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา
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ความเห็น
 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการขางตนนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกัด (มหาชน)และบรษิทัยอย และของเฉพาะบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

 ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41 บริษัทยอยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานติดตอกันมา
หลายปจนทําใหมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2555 มี จํานวน 194.13 ลานบาท 
และ จํานวน 492.31 ลานบาท ตามลําดับ การดําเนินงานตอไปของบริษัทยอย ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานในอนาคตและ
การหาแหลงเงินทุน อยางไรก็ตาม งบการเงินของบรษิทัยอยไดจดัทาํข้ึนตามขอสมมตฐิานวาบรษิทัยอย จะยังคงดําเนนิงาน
ตอเนื่อง ดังนั้นจึงยังมิไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพยในราคาที่อาจจําหนายได และปรับปรุงหนี้สินตามจํานวนเงินที่ตองจายคืน
และจัดประเภทบัญชีใหม ซึ่งอาจจําเปนถาบริษัทยอย ไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไป

         บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

               (นายวิสุทธิ์    เพชรพาณิชกุล)
                   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7309
               วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2557
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7

8

9

10 , 31

11

12 , 31

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

งบการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

        เงินลงทุนชั่วคราว

        ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

        ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

        ลูกหนี้การค้างานก่อสร้างและมูลค่างาน

            ที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บ

        เงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัทย่อย 

        สินค้าคงเหลือ

        สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

        เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

        เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น

        เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

        อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

        สินทรัพย์ให้เช่า

        ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

        สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

        สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

        สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

                รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์                    หมายเหตุ

205,896,441.87 

124,223.53 

370,628,375.67 

0.00 

5,373,151.38 

0.00 

332,284,409.25 

0.00 

914,306,601.70 

0.00 

0.00 

36,380,340.00 

1,312,938.00 

7,396,830.21 

1,137,239,719.78 

2,556,069.20 

8,923,926.55 

1,343,201.68 

1,195,153,025.42 

2,109,459,627.12 

 

112,825,544.56 

69,085.14 

365,616,002.50 

0.00 

3,993,847.77 

0.00 

485,221,257.68 

91.17 

967,725,828.82 

0.00 

0.00 

40,307,242.30 

1,312,938.00 

9,941,555.91 

1,119,638,723.26 

7,361,596.37 

5,337,390.20 

2,021,922.87 

1,185,921,368.91 

2,153,647,197.73 

88,149,762.60 

256,283.52 

468,349,075.85 

0.00 

34,673,586.29 

0.00 

437,673,279.48 

91.17 

1,029,102,078.91 

0.00 

0.00 

29,756,200.00 

1,312,938.00 

13,446,058.15 

1,168,438,846.64 

8,041,704.45 

4,889,716.43 

5,296,217.28 

1,231,181,680.95 

2,260,283,759.86 

 

 

204,461,220.07 

69,085.14 

364,320,806.84 

0.00 

5,373,151.38 

0.00 

331,529,864.70 

0.00 

905,754,128.13 

0.00 

0.00 

36,380,340.00 

1,312,938.00 

7,396,830.21 

1,128,002,046.71 

2,556,069.20 

8,923,926.55 

442,647.59 

1,185,014,798.26 

2,090,768,926.39 

109,238,081.55 

69,085.14 

351,165,983.64 

167,085.97 

3,993,847.77 

0.00 

433,175,823.55 

91.17 

897,809,998.79 

0.00 

0.00 

37,364,226.30 

1,312,938.00 

9,941,555.91 

295,164,817.54 

2,437,596.89 

5,337,390.20 

291,239.07 

351,849,763.91 

1,249,659,762.70 

 

85,457,227.55 

256,283.52 

449,369,632.28 

946,488.98 

34,673,586.29 

0.00 

350,176,878.51 

91.17 

920,880,188.30 

0.00 

0.00 

29,756,200.00 

1,312,938.00 

13,446,058.15 

278,759,989.36 

1,088,420.92 

4,889,716.43 

291,239.07 

329,544,561.93 

1,250,424,750.23 

 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555    31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
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22

31

23

24

25

23

24

25

26

หนี้สินหมุนเวียน

        เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

            จากสถาบันการเงิน  

        เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ถูกเรียกให้ชำระคืน

        เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

        เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

        ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

        เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ

        ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่

            ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

        ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด

           ชำระภายในหนึ่งปี

        ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครง

           สร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

        ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

                รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

        หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

        เงินกู้ยืมระยะยาว

        เงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี

        ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

                รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

                รวมหนี้สิน

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

        

10,000,000.00 

0.00 

223,544,630.39 

0.00 

51,500,765.15 

60,216,527.53 

2,878,442.86 

98,435,176.89 

0.00 

24,036,068.02 

470,611,610.84 

8,845,203.70 

297,608,663.20 

0.00 

43,938,883.40 

350,392,750.30 

821,004,361.14 

 

10,780,266.90 

0.00 

210,365,022.39 

0.00 

85,578,833.27 

65,548,650.15 

2,071,233.06 

0.00 

37,869,477.70 

59,993,430.66 

472,206,914.13 

8,568,423.22 

0.00 

1,256,260,360.80 

20,785,783.40 

1,285,614,567.42 

1,757,821,481.55 

77,007,377.32 

1,287,653,938.30 

428,481,743.78 

0.00 

70,744,774.13 

56,550,070.90 

2,561,926.64 

5,850,000.00 

0.00 

32,952,439.13 

1,961,802,270.20 

2,441,157.40 

0.00 

0.00 

11,810,153.60 

14,251,311.00 

1,976,053,581.20 

 

 

10,000,000.00 

0.00 

175,886,281.25 

62,787,211.35 

46,474,896.60 

58,373,183.39 

2,878,442.86 

98,435,176.89 

0.00 

24,036,068.02 

478,871,260.36 

8,845,203.70 

297,608,663.20 

0.00 

43,938,883.40 

350,392,750.30 

829,264,010.66 

 

 

10,780,266.90 

0.00 

207,498,489.40 

3,870,925.66 

58,001,655.43 

63,705,306.01 

2,071,233.06 

0.00 

0.00 

59,993,430.66 

405,921,307.12 

8,568,423.22 

0.00 

0.00 

20,754,237.60 

29,322,660.82 

435,243,967.94 

 

77,007,377.32 

0.00 

418,548,345.76 

11,858,004.45 

64,981,431.89 

54,610,318.20 

2,466,565.11 

5,850,000.00 

0.00 

32,952,439.13 

668,274,481.86 

2,441,157.40 

0.00 

0.00 

11,589,353.80 

14,030,511.20 

682,304,993.06 

 

 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555     31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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28

28

30

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

     ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามัญ 1,343,289,404 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.80 บาท

        หุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.80 บาท

        หุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1.00 บาท

     ทุนที่ออกและชำระแล้ว

        หุ้นสามัญ 1,343,289,404 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.80 บาท

         หุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.80 บาท

         หุ้นสามัญ 790,173,640 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1.00 บาท

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

     กำไร(ขาดทุน)สะสม

        จัดสรรแล้ว 

              สำรองตามกฎหมาย

        ยังไม่ได้จัดสรร

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

              รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

              รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ

        

1,074,631,523.20 

1,074,631,523.20 

0.00 

11,780,552.68 

202,043,190.10 

0.00 

1,288,455,265.98 

2,109,459,627.12 

 

 

632,138,912.00 

632,138,912.00 

0.00 

8,846,974.63 

(245,160,170.45)

0.00 

395,825,716.18 

2,153,647,197.73 

790,173,640.00 

790,173,640.00 

296,582,130.18 

33,595,149.58 

(836,067,684.22)

(53,056.88)

284,230,178.66 

2,260,283,759.86 

 

 

 

1,074,631,523.20 

1,074,631,523.20 

0.00 

11,780,552.68 

175,092,839.85 

0.00 

1,261,504,915.73 

2,090,768,926.39 

 

 

632,138,912.00 

632,138,912.00 

0.00 

8,846,974.63 

173,429,908.13 

0.00 

814,415,794.76 

1,249,659,762.70 

 

790,173,640.00 

790,173,640.00 

296,582,130.18 

33,595,149.58 

(552,178,105.71)

(53,056.88)

568,119,757.17 

1,250,424,750.23 

 

 

 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555    31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)



ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ    
§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨    
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556    
     

1,740,701,828.42 

203,116,363.32 

2,174,068.79 

11,964,618.68 

1,957,956,879.21 

1,220,701,057.94 

138,126,632.28 

1,976,121.08 

6,765,307.65 

0.00 

172,648.66 

1,367,741,767.61 

590,215,111.60 

0.00 

22,186,359.62 

(142,268,940.44)

0.00 

(131,239.07)

(156,310,795.78)

(167,027,633.01)

(5,519,000.00)

141,143,862.92 

(28,714,032.34)

2,010,231,050.79 

262,148,686.19 

16,637,928.26 

11,983,884.91 

2,301,001,550.15 

1,371,019,388.91 

172,734,462.42 

16,173,661.35 

6,729,265.36 

0.00 

284,227.15 

1,566,941,005.19 

734,060,544.96 

0.00 

14,691,375.60 

240,680,226.99 

(300,000,000.00)

0.00 

(171,089,009.72)

(160,349,025.05)

(3,370,000.00)

354,624,112.78 

(10,030,973.22)

2,017,533,814.83 

267,030,598.69 

16,637,928.26 

11,983,884.91 

2,313,186,226.69 

1,383,918,584.77 

177,954,576.55 

16,173,661.35 

6,586,084.93 

64,506,468.01 

23,425,194.20 

1,672,564,569.81 

640,621,656.88 

0.00 

17,700,780.30 

0.00 

0.00 

(6,804,309.08)

(172,362,339.38)

(171,973,140.96)

(3,752,500.00)

303,430,147.76 

(93,537,508.27)

 

1,745,946,797.04 

211,147,329.61 

2,174,068.79 

11,964,618.68 

1,971,232,814.12 

1,227,018,919.59 

145,544,036.89 

1,976,121.08 

6,691,127.22 

54,410,261.21 

44,328,505.20 

1,479,968,971.19 

491,263,842.93 

482,286,624.06 

16,327,543.27 

0.00 

0.00 

(3,923,607.53)

(157,416,205.20)

(175,630,858.00)

(5,669,000.00)

647,238,339.53 

(89,268,080.12)

25

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้ค่าบริการและซ่อมบำรุง

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

รวมรายได้

ต้นทุน

ต้นทุนขาย

ต้นทุนการให้บริการและซ่อมบำรุง

ต้นทุนการก่อสร้าง

ต้นทุนจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายจากการผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 

รวมต้นทุน

กำไรขั้นต้น

กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

รายได้อื่น

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม

   แก่บริษัทย่อย

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

066  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

2556   2555  2556   2555 



ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ    
§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ (µ‹Í)    
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556    
     

067  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

112,429,830.58 

(53,758,269.56)

58,671,561.02 

0.00 

(12,723,758.00)

2,544,751.60 

(10,179,006.40)

48,492,554.62 

58,671,561.02 

0.00 

58,671,561.02 

48,492,554.62 

0.00 

48,492,554.62 

0.068 

860,257,254 

344,593,139.56 

(98,350,158.85)

246,242,980.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

246,242,980.71 

246,242,980.71 

0.00 

246,242,980.71 

246,242,980.71 

0.00 

246,242,980.71 

0.293 

839,555,877 

209,892,639.49 

(98,350,158.85)

111,542,480.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

111,542,480.64 

111,542,480.64 

0.00 

111,542,480.64 

111,542,480.64 

0.00 

111,542,480.64 

0.133 

839,555,877 

 

557,970,259.41 

(53,758,269.56)

504,211,989.85 

0.00 

(12,723,758.00)

2,544,751.60 

(10,179,006.40)

494,032,983.45 

504,211,989.85 

0.00 

504,211,989.85 

494,032,983.45 

0.00 

494,032,983.45 

0.586 

860,257,254 

27

26
27

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

2556   2555  2556   2555 

กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  :

       ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

          เผื่อขาย

       ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

          ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

       ผลกระทบของภาษีเงินได้

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)

       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม

การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

       กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

       จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 

          (หน่วย : หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



068  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ       
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹       
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556       
    

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

790,173,640.00 

0.00 

790,173,640.00 

(158,034,728.00)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

632,138,912.00 

442,492,611.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,074,631,523.20 

296,582,130.18 

0.00 

296,582,130.18 

(296,582,130.18)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

33,595,149.58 

0.00 

33,595,149.58 

(33,595,149.58)

8,846,974.63 

0.00 

0.00 

0.00 

8,846,974.63 

0.00 

0.00 

2,933,578.05 

0.00 

0.00 

11,780,552.68 

(840,957,400.65)

4,889,716.43 

(836,067,684.22)

488,212,007.76 

(8,846,974.63)

0.00 

111,542,480.64 

0.00 

(245,160,170.45)

0.00 

(43,896,044.85)

(2,933,578.05)

504,211,989.85 

(10,179,006.40)

202,043,190.10 

(53,056.88)

0.00 

(53,056.88)

0.00 

0.00 

53,056.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

279,340,462.23 

4,889,716.43 

284,230,178.66 

0.00 

0.00 

53,056.88 

111,542,480.64 

0.00 

395,825,716.18 

442,492,611.20 

(43,896,044.85)

0.00 

504,211,989.85 

(10,179,006.40)

1,288,455,265.98 

5

28

29

30

ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ       
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹       
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556       
    

งบการเงินรวม

 ทุนที่ออก 
 และชำระแล้ว   จัดสรรแล้ว 

 สำรองตามกฎหมาย 
   ยังไม่ได้จัดสรร

   องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

   กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
   เงินลงทุนเผ่ือขาย

รวม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

กำไร(ขาดทุน)สะสม
  ส่วนเกินมูลค่า 

 หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 

   ตามที่รายงานไว้เดิม 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

   การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2555 : 

 การลดหุ้นสามัญ

 สำรองตามกฎหมาย

 ขายเงินลงทุนเผื่อขาย

 กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี

 กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - หลังปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2556 : 

 เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

 จ่ายเงินปันผล

 สำรองตามกฎหมาย

 กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี

 กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



069  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ       
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹       
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556       
    

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

790,173,640.00 

0.00 

790,173,640.00 

(158,034,728.00)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

632,138,912.00 

442,492,611.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,074,631,523.20 

296,582,130.18 

0.00 

296,582,130.18 

(296,582,130.18)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

33,595,149.58 

0.00 

33,595,149.58 

(33,595,149.58)

8,846,974.63 

0.00 

0.00 

0.00 

8,846,974.63 

0.00 

0.00 

2,933,578.05 

0.00 

0.00 

11,780,552.68 

(557,067,822.14)

4,889,716.43 

(552,178,105.71)

488,212,007.76 

(8,846,974.63)

0.00 

246,242,980.71 

0.00 

173,429,908.13 

0.00 

(43,896,044.85)

(2,933,578.05)

58,671,561.02 

(10,179,006.40)

175,092,839.85 

(53,056.88)

0.00 

(53,056.88)

0.00 

0.00 

53,056.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

563,230,040.74 

4,889,716.43 

568,119,757.17 

0.00 

0.00 

53,056.88 

246,242,980.71 

0.00 

814,415,794.76 

442,492,611.20 

(43,896,044.85)

0.00 

58,671,561.02 

(10,179,006.40)

1,261,504,915.73 

5

28

29

30

ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ       
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹       
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556       
    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 

   ตามที่รายงานไว้เดิม 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

   การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2555 : 

 การลดหุ้นสามัญ

 สำรองตามกฎหมาย

 ขายเงินลงทุนเผื่อขาย

 กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี

 กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - หลังปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2556 : 

 เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

 จ่ายเงินปันผล

 สำรองตามกฎหมาย

 กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี

 กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 ทุนที่ออก 
 และชำระแล้ว   จัดสรรแล้ว 

 สำรองตามกฎหมาย 
   ยังไม่ได้จัดสรร

   องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

   กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
   เงินลงทุนเผ่ือขาย

รวม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

กำไร(ขาดทุน)สะสม
  ส่วนเกินมูลค่า 

 หุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



070  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

557,970,259.41 

10,138,547.59 

0.00 

44,328,505.20 

0.00 

3,923,607.53 

2,772,369.14 

1,475,768.97 

(2,805,930.41)

91,911,881.97 

12,808,637.80 

(1,203,701.54)

0.00 

(124,667.45)

(482,286,624.06)

0.00 

0.00 

(4,091,288.40)

(520,367.79)

65,132,156.92 

299,429,154.88 

 

209,892,639.49 

5,338,916.62 

0.00 

23,425,194.20 

0.00 

6,804,309.08 

2,615,028.02 

566,410.79 

(4,586,448.82)

93,340,200.45 

12,473,879.80 

(756,725.25)

(4,246.43)

(519,944.28)

0.00 

25,798.94 

1,059,229.86 

(2,027,870.78)

89,130.23 

89,064,618.27 

436,800,120.19 

 

 

112,429,830.58 

6,110,282.04 

142,268,940.44 

172,648.66 

0.00 

131,239.07 

732,317.69 

1,006,905.14 

(2,774,384.61)

37,180,405.18 

12,808,637.80 

(7,846,298.87)

0.00 

(52,962.63)

0.00 

0.00 

0.00 

(4,091,288.40)

74,905.98 

4,614,818.14 

302,765,996.21 

 

344,593,139.56 

3,771,470.55 

(240,680,226.99)

284,227.15 

300,000,000.00 

0.00 

585,743.97 

41,715.11 

(494,982.14)

35,589,661.05 

12,663,133.80 

(2,116,620.49)

(4,246.43)

(480,000.00)

0.00 

25,798.94 

1,059,229.86 

(1,654,159.73)

45,219.67 

6,828,909.75 

460,058,013.63 

ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ    
§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´     
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556    
      
    
       
    

   งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2556  2555  2556  2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

     กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  

     รายการปรบัปรงุเพือ่กระทบยอดกําไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ 

         เปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดาํเนนิงาน :  

         หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

         หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีแ้ละเงินใหกูยืมแกบรษิทัยอย 

         ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคา 

         ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 

         ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร 

         สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 

         สินทรัพยตัดบัญชี 

         หนี้สินตัดบัญชี 

         คาเสื่อมราคา 

         คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

         ดอกเบี้ยรับ 

         เงินปนผลรับ 

         รายไดสงเสริมการขาย 

         (กําไร)จากการปรับโครงสรางหนี้ 

         ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย 

         ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อคา 

         (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

         (กําไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียังไมเกิดข้ึน 

         คาใชจายดอกเบี้ย 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 

     ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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26,903,499.43)

0.00 

(1,379,303.61)

94,032,045.76 

0.00 

(527,888.61)

14,315,085.18 

0.00 

(10,368,237.25)

(5,332,122.62)

(2,347,750.00)

(39,598,357.53)

(90,757,416.95)

230,561,709.82 

0.00 

0.00 

(1,275,000.00)

(850,790.00)

3,871,763.91 

 

108,097,867.39 

0.00 

30,679,738.52 

(71,376,708.72)

5,337,599.36 

(4,031.22)

(215,943,583.51)

0.00 

(6,396,264.65)

8,998,579.25 

(3,498,250.00)

(34,291,651.76)

(71,756,841.09)

186,646,573.76 

283,541.46 

0.00 

(15,722,456.44)

(1,934,919.94)

(10,551,042.30)

 

 

(31,597,532.77)

(1,292,366.41)

(1,379,303.61)

86,936,691.82 

0.00 

(104,996.63)

(30,476,730.97)

58,916,285.69 

(9,557,776.99)

(5,332,122.62)

(2,347,750.00)

(4,496,543.85)

(90,757,416.95)

271,276,432.92 

0.00 

(134,150,000.00)

(1,275,000.00)

(850,790.00)

983,886.30 

 

109,008,576.22 

(1,886,587.07)

30,679,738.52 

(85,017,407.75)

0.00 

0.00 

(212,967,840.60)

(7,987,078.79)

(6,469,251.22)

9,094,987.81 

(3,498,250.00)

(6,994,452.85)

(71,756,841.09)

212,263,606.81 

283,541.46 

(55,228,250.00)

(15,722,456.44)

(1,934,919.94)

(7,608,026.30)

ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ    
§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (µ‹Í)     
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556    
      
    
       
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

              (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

              (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 

              (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคางานกอสราง 

                 และมูลคางานที่เสร็จยังไมเรียกเก็บ 

              (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ 

              (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร 

              (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

              เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

              เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเจาหน้ีการคากิจการทีเ่ก่ียวของกัน 

              เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 

              เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 

              จายผลประโยชนพนักงานกรณีเกษียณอายุ 

              จายดอกเบี้ย 

              จายภาษีเงินได 

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

              เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย 

              ใหกูยืมแกบริษัทยอย 

              (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจําคาทรัพยสิน 

              เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 

              (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน 

   งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2556  2555  2556  2555

(หน่วย : บาท)
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               เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเจาหนีค้าสนิทรพัย 

               เงินสดรบัจากการจาํหนายสนิทรัพยใหเชา 

               เงินสดจายซ้ือสนิทรัพยใหเชา 

               เงินสดจายซ้ือทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ 

               เงินสดรบัจากการจาํหนายสนิทรัพย 

               เงินปนผลรับ 

               ดอกเบ้ียรับ 

  เงินสดสทุธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน  

          กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

               เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยืม 

                    ระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

               จายชําระหนีส้นิตามสญัญาเชาทางการเงิน 

               รบัเงินกูระยะยาว 

               จายคาธรรมเนยีมในการจดัหาเงินกู 

               จายชําระเงินกูระยะยาว 

               จายชําระเงินกูยืมระยะยาวตามสญัญาปรับโครงสรางหนี ้

               เงินสดรบัจากการเพิม่ทนุหุนสามญั 

               จายเงินปนผล 

  เงินสดสทุธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน 

  เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิม่ข้ึน(ลดลง)สทุธ ิ

  เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันตนป 

  เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันสิน้ป 

(3,284,596.46)

1,329,742.42 

(1,948,811.68)

(71,695,887.55)

3,522,749.54 

0.00 

1,203,741.38 

(69,127,088.44)

(780,266.90)

(3,180,434.95)

400,000,000.00 

(4,000,000.00)

0.00 

(858,999,588.57)

402,986,821.60 

(4,390,255.25)

(68,363,724.07)

93,070,897.31 

112,825,544.56 

205,896,441.87 

 

(1,285,309.25)

2,756,495.34 

(3,585,343.91)

(30,301,920.82)

1,277,780.38 

4,246.43 

735,206.84 

(58,323,722.21)

(66,227,110.42)

(4,848,198.79)

0.00 

0.00 

(5,850,000.00)

(26,721,760.38)

0.00 

0.00 

(103,647,069.59)

24,675,781.96 

88,149,762.60 

112,825,544.56 

 

 

(3,284,596.46)

1,329,742.42 

(1,948,811.68)

(832,198,281.52)

3,522,749.54 

0.00 

1,181,942.50 

(966,689,158.90)

(780,266.90)

(3,180,434.95)

400,000,000.00 

(4,000,000.00)

0.00 

0.00 

402,986,821.60 

(4,390,255.25)

790,635,864.50 

95,223,138.52 

109,238,081.55 

204,461,220.07 

 

(1,285,309.25)

2,756,495.34 

(3,585,343.91)

(30,653,637.87)

627,803.74 

4,246.43 

693,051.61 

(111,652,805.13)

(66,227,110.42)

(4,752,837.26)

0.00 

0.00 

(5,850,000.00)

0.00 

0.00 

0.00 

(76,829,947.68)

23,780,854.00 

85,457,227.55 

109,238,081.55 

ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ    
§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (µ‹Í)     
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556    
      
    
       
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

   งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2556  2555  2556  2555

(หน่วย : บาท)



2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน     

 

 2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน  

  

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต

 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย 

 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามขอกําหนดของ

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต

 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535          

        งบการเงินฉบบัภาษาไทยเปนงบการเงินฉบบัท่ีบรษิทัฯ และบรษิทัยอยใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ          

 ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว          

         งบการเงินของบรษิทัฯ จดัทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดมิในการวัดมลูคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน          

 ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ          

       

         

  

ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ         
ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹         
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556

1. ขอมูลทั่วไป   

 การจดทะเบียน  

  

  

  

 

 ที่ตั้งบริษัท   สํานักงานใหญ  

  

 

 ที่ตั้งโรงงาน  

  

 

 ที่ตั้งโรงงานผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย  

 ประเภทธุรกิจ  

   

 :   บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัท จํากัด ทะเบียนเลขที่ 0105524014004 

    เมือ่วันที ่24 มถุินายน พ.ศ. 2524 และจดทะเบียนเปนบริษทัมหาชนจาํกัด 

    ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107537002711 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 และ

    บริษัทฯไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549        

 

 :   9/291 อาคารยูเอ็มทาวเวอร ช้ัน 28  ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง 

    เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร       

 

 :  190/1 หมูที ่6 คลองฮกลี ้แมนํา้บางปะกง ตําบลทาสะอาน อาํเภอบางปะกง       

    จังหวัดฉะเชิงเทรา        

 

 :   365, 365/1 หมูที ่3 ตําบลกรอกสมบูรณ อาํเภอศรมีหาโพธ์ิ จงัหวัดปราจนีบุรี       

       

 :   ผลติและจาํหนายหมอแปลงไฟฟา ระบบจาํหนาย (Distribution Transformer)       

 :   ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย (Solar Farm)       
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     2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

        
          
    

ภาษเีงินได    

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

     เปดเผยขอมลูเก่ียวกับการชวยเหลอืจากรฐับาล  

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

     ในเงินตราตางประเทศ    

สวนงานดาํเนนิงาน    

ความชวยเหลอืจากรัฐบาล-กรณทีีไ่มมคีวามเก่ียวของ  

     อยางเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนนิงาน  

ภาษีเงินได -การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมได  

     คิดคาเสือ่มราคาท่ีตรีาคาใหม   

ภาษเีงินได -การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีอง 

     กิจการหรอืของผูถือหุน    

การโอนและการรบัโอนสนิทรพัยทางการเงิน   

 

   

2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด

    สภาวิชาชีพบัญชไีดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  

และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตาม 

รายละเอียดขางลางนี้          

  มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวน

     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได ตามที่แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และขอ 5          

    

 เรื่อง 

   
   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12     

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20     

    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    

    

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8    

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10    

    

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21    

    

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25    

    

   แนวปฏิบัติทางการบัญชี    

         มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่สภาวิชาชีพไดออกประกาศ ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  

แตยังไมมีผลบังคับใชมีดังตอไปนี้          
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   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21  (ปรับปรุง 2555)    

    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38  (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)    

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)    

    

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)    

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  15    

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  27    

    

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29    

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  32

    

    

การนาํเสนองบการเงิน    

งบกระแสเงินสด    

ภาษเีงินได     

สญัญาเชา    

รายได    

ผลประโยชนของพนกังาน    

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

   เงินตราตางประเทศ     

การเปดเผยขอมลูเก่ียวกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

เงินลงทุนในบรษิทัรวม    

สวนไดเสยีในกิจการรวมคา    

งบการเงินระหวางกาล    

การดอยคาของสนิทรพัย    

สนิทรพัยไมมตีวัตน    

การจายโดยใหหุนเปนเกณฑ    

การรวมธรุกิจ    

สนิทรพัยไมหมนุเวียนทีถ่อืไวเพือ่ขาย และการดาํเนนิงาน 

   ท่ียกเลกิ    

สวนงานดาํเนนิงาน    

สิง่จงูใจสญัญาเชาดาํเนนิงาน    

การประเมนิเนือ้หาของรายการท่ีเก่ียวกบัรปูแบบของ

   กฎหมายตามสญัญาเชา    

การเปดเผยขอมลูของขอตกลงสมัปทานบรกิาร  

สนิทรพัยไมมตีวัตน - ตนทุนเวป็ไซต    

   

   

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557          

  มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เรื่อง 
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   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  1    

    

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  4    

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  5    

    

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  7    

    

    

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  10    

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  12    

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  13    

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  17    

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  18

    

    

    

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกดิข้ึนจากการรือ้ถอน   

   การบรูณะและหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคลายคลงึกัน  

การประเมนิวาขอตกลงประกอบดวยสญัญาเชาหรือไม  

สทิธิในสวนไดเสยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบูรณะ

   และการปรับปรงุสภาพแวดลอม    

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับ

   ท่ี 29 เรือ่ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

   ท่ีมเีงินเฟอรนุแรง    

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา   

ขอตกลงสมัปทานบรกิาร    

โปรแกรมสทิธพิเิศษแกลกูคา   

การจายสนิทรพัยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ   

การโอนสนิทรพัยจากลกูคา    

   

   

   

  มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เรื่อง 

   

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  4    

    

    

  

    

    

    

สญัญาประกันภยั

   

  มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เรื่อง 
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 - มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมผีลบังคบัใชสาํหรับรอบระยะเวลาทีเ่ร่ิมตนในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2559          

       ปจจบัุนบริษทัฯ และบรษิทัยอยอยูระหวางการประเมนิผลกระทบตองบการเงินในปทีเ่ริม่ใชมาตรฐานฉบับดงักลาว          

3. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม   

   3.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยคือ 

     บริษัท  เอกรัฐ โซลาร จํากัด  ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ  99.99          

   3.2 ยอดคงคางและรายการบัญชีระหวางกันของบริษทัฯ กับบรษิทัยอยไดตดัออกจากงบการเงินรวมแลวและยอดเงินลงทนุ

   ในบริษทัยอยในบัญชีของบรษิทัฯไดตดักับสวนของผูถือหุนของบรษิทัยอยในการจดัทาํงบการเงินรวม          

   3.3 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณทาง

           บัญชีที่คลายคลึงกัน          



4. นโยบายบัญชีที่สําคัญ  

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย

  
        - รายไดจากการขายสินคา รับรูเมื่อสงมอบและไดโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาใหแกผูซื้อแลว          

        - รายไดจากการใหบริการและซอมบํารุง รับรูเมื่อใหบริการเสร็จและเปนไปตามสัญญาการใหบริการ          

        - รายไดคากอสราง รับรูรายไดคากอสรางตามสญัญาราคาคงท่ีดวยวิธอีตัราสวนของงานท่ีทาํเสรจ็ โดยใชอตัราสวน          

ของตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น          

        - รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล          

        

 บรษิทัฯ ไดรบัเงินอดุหนนุจากรัฐบาลเปนสวนเพิม่จากราคารบัซ้ือ คาพลงังานไฟฟาตามโครงการสงเสรมิผูผลติ          

ไฟฟารายเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตยในราคา 8 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง ตามประกาศการไฟฟา          

สวนภูมิภาค และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยการอุดหนุนดังกลาว          

มีระยะเวลา 10 ป นับจากวันเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟาโดยบริษัทฯ ไดเริ่มทําการซ้ือขายไฟฟาต้ังแตเดือนเมษายน 2553             

เงินอุดหนุนดังกลาว บริษัทฯ ไดรับรูเปนรายได บันทึกไวในบัญชีรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา และรับรูรายได          

เมื่อมีการจายกระแสไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค          

        

        - รายไดคาเชา รับรูรายไดคาเชาตามระยะเวลาของสัญญาเชา          

        - รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย          

        - รายไดอื่น และคาใชจายอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด          

        

        เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารพาณชิยประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน            

และประจําไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระคํ้าประกัน          

4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น          

       

        บริษัทฯและบริษัทยอย แสดงลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นดวยยอดสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคาเผื่อหนี้สงสัย          

จะสูญคํานวณจากลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่นที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได โดยพิจารณาจากการวิเคราะหอายุหนี้และ          

สถานะของลูกหนี้แตละรายประกอบ สําหรับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่ถึงกําหนดเกิน 1 ป บริษัทฯ และบริษัทยอย          

จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน           

         

          

077  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



       

4.4  สินคาคงเหลือ          

       

        บริษัทฯและบริษัทยอย  บันทึกสินคาคงเหลือ  ในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ  แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา           

          

        - สินคาสําเร็จรูป และงานระหวางทํา  คํานวณราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง          

        - วัตถุดิบ คํานวณราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน          

        - คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาพิจารณาจากสินคาลาสมัยและเสื่อมสภาพที่เกิดข้ึนจริงและประมาณการจาก

ราคาขายหรือตนทุนที่เก่ียวของโดยตรงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงิน และประมาณการจากสินคาท่ี

เคลื่อนไหวชา

4.5  เงินลงทุนในบริษัทยอย          

        

        เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

และจะบันทึกรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อจําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุน

เกิดการดอยคา          

4.6  เงินลงทุน          

       

        4.6.1 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบดวย          

             - เงินลงทุนเพื่อคา เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด แสดงดวยมูลคายุติธรรม ผลตาง

        ระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม แสดงเปนกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

             - เงินลงทนุเผือ่ขาย เปนเงินลงทุนในหลกัทรพัยในความตองการของตลาด แสดงดวยมลูคายุตธิรรม ผลตาง

        ระหวางราคาตามบัญชกัีบมลูคายุตธิรรม แสดงเปนกําไรและขาดทนุทียั่งไมเกิดข้ึนในองคประกอบอืน่ของสวนของผูถือหุน          

        4.6.2 เงินลงทุนระยะยาว เปนเงินลงทุนในตราสารทนุทีไ่มอยูในความตองการของตลาดซ่ึงบรษิทัฯ ถือเปนเงินลงทุน          

        ทั่วไป  แสดงดวยราคาทุนปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน          

4.7  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย          

       

        สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย เปนเครื่องจักรและอุปกรณ ที่บริษัทฯ ไมไดใชดําเนินงานแลว และมีวัตถุ          

ประสงคที่จะจําหนายในระยะเวลาอันใกล บริษัทฯ บันทึกในราคาตามบัญชีที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรม           

4.8  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน          

       

        อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนที่ดินที่บริษัทฯ ถือไวเพื่อหวังกําไรจากการเพิ่มมูลคาของที่ดินในระยะยาว 

บริษัทฯ บันทึกในราคาทุน ปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคา          
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4.9 สินทรัพยใหเชา          

       

        สนิทรพัยใหเชา เปนสนิคาท่ีนาํออกใหลกูคาเชาหรือยืม โดยมกีารคาํนวณคาเสือ่มราคาโดยวิธเีสนตรงเปนเวลา 5 ป          

4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ          

       

        ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพย (ถามี) คํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้

        บริษทัฯ ไดรวมตนทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตนสาํหรบัการรือ้ถอน การขนยายและการบูรณะสถานทีต้ั่งของสนิทรพัย           

ซ่ึงเปนภาระผูกพันของกิจการ เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และกําหนดใหกิจการตองคิด          

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ แตละสวนแยกตางหากจากกัน เมื่อสวนประกอบแตละ          

สวนนั้นมีตนทุนท่ีมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของทรัพยสินนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทบทวนอายุการให          

ประโยชนมูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี 

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน       

        

        สินทรัพยไมมีตัวตน ตัดจายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรง ประกอบดวย
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อาคารสาํนกังาน   

อาคารและสิง่ปลกูสราง   

สวนปรบัปรุงอาคาร   

เคร่ืองจกัร เครือ่งมอืและอปุกรณ   

เคร่ืองตกแตงและอปุกรณสาํนกังาน   

ยานพาหนะ   

สนิทรพัยถาวรอืน่   

จาํนวนป

 40 

 20-25 

 10-15 

5-18

 3-5 

 5 

 5 

  

คาโปรแกรมคอมพวิเตอร  

ใบรบัรองคุณภาพ  

  

จาํนวนป

5-10

5

  



       

4.12 การดอยคาของสินทรัพย  

          

        บรษิทัฯและบรษิทัยอยไดสอบทานการดอยคาของสนิทรพัย เมือ่มขีอบงช้ีวาราคาตามบัญชีของสนิทรัพยของบรษิทัฯ          

สงูกวามลูคาท่ีคาดวาจะไดรับคนื  (ราคาขายสทุธขิองสนิทรพัยนัน้ ๆ  ตามปกตธิรุกิจ  หรอืมลูคาการใช  แลวแตอยางใดจะ          

สงูกวา) โดยทีก่ารสอบทานจะพจิารณาแตละรายการ หรือพจิารณาจากหนวยสนิทรพัยทีก่อใหเกิดเงินสดแลวแตกรณ ี          

        ในกรณทีีร่าคาตามบัญชีของสนิทรพัยสงูกวามลูคาทีค่าดวาจะไดรับคนื บริษทัฯและบรษิทัยอยจะรบัรูผลขาดทนุจาก          

การดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอยคาก็ตอเมือ่มขีอบงช้ีวาการดอยคา          

ดงักลาวไมมอียูอกีตอไป  หรอืยังคงมอียูแตเปนไปในทางทีล่ดลง          

          

4.13 สัญญาเชาระยะยาว  

          

        สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปให

กับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่

เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญา

เชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน

ตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย

ท่ีเชา จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอด

อายุสัญญาเชา

4.14  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน          

        

        บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบ

ไวแลวสินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการ

กองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท  

เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด

รายการนั้น          

4.15 รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ           

        รายการทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ บรษิทัฯ บนัทึกดวยอตัราแลกเปลีย่น ณ วันท่ีเกดิรายการ สนิทรัพยและหนีส้นิ          

ที่เปนเงินตราตางประเทศที่คงเหลืออยู ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน           

ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ           
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4.16 คาใชจายภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี           

      

        รายจายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบดวย ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี           

คาใชจายภาษีเงินได          

        

        บริษทัฯ บนัทกึภาษเีงินไดนติิบุคคลตามจาํนวนเงินทีจ่ะตองจายในแตละป โดยคาํนวณตามอตัราภาษทีีป่ระกาศใช             

ณ วันที่ในรายงาน จากยอดกําไรสุทธิบวกกลับดวยสํารองและคาใชจายตางๆที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจาย ในการ          

คํานวณภาษีที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร บริษัทยอยยังไมมีภาระภาษีเนื่องจากมีผลการดําเนินงานขาดทุนทางภาษี          

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี              

      

        บรษิทัฯ บันทึกภาษเีงินไดรอการตดับญัชีของผลแตกตางชัว่คราวระหวางราคาตามบญัชีของสนิทรพัยและหนีส้นิ          

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช          

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน           

       

        บริษัทฯ รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพย

ภาษเีงินไดรอการตดับญัชีสาํหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษท่ีียังไมไดใชในจาํนวนเทาท่ีม ี          

ความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใช          

หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น            

       

        บรษิทัฯ จะทบทวนมลูคาตามบัญชีของสนิทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทาํ          

การปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา          

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน             

       

        บริษทัฯจะบันทึกภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษทีีเ่กิดข้ึนเก่ียวของกับรายการทีไ่ด          

บันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4.17  กําไรตอหุน          

       

        กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปท่ีเปนของผูถือหุนของบรษิทัฯ ดวยจาํนวนถัวเฉลีย่ถวงนํา้หนกั          

ของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปและไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนของงวดกอนที่นํา          

มาเปรยีบเทียบ (ปรบัจาํนวนหุนตามสดัสวนทีเ่ปลีย่นไปของจาํนวนหุนสามญัทีเ่กดิจากการเพิม่ทนุ โดยการออกหุนปนผล           

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 จํานวน 49.38 ลานหุน โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันที่เริ่มตนของ

งวดแรกที่เสนอรายงาน)          
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4.18 ประมาณการทางบัญชี          

       

        การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณการและตั้งขอ

สมมติฐานบางประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงไวในงบการเงิน และการเปดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว อันอาจทําใหตองมีการปรับปรุงบัญชี

ในรอบถัดไปประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ไดแก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเสื่อมราคา คาเผื่อการลดราคาสินคาและ

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย การประมาณการในเร่ืองตาง ๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เก่ียวของของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแลว          

4.19 ประมาณการหนี้สิน          

      

        บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตาม          

กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสีย          

ทรัพยากรทีม่ปีระโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพือ่จายชําระภาระผกูพนัและจาํนวนท่ีตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ          

หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ            

จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ          

4.20  ผลประโยชนพนักงาน          

       

        บริษัทฯและบริษัทยอย จัดให มีผลประโยชนของพนักงานหลังจากการเลิกจางเพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตาม          

กฎหมายแรงงานไทย มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานใหถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการ          

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ภายใตสมมติฐานเกี่ยวกับ          

เหตุการณ ในอนาคตท่ี บริษัทฯและบริษัทยอยกําหนดขึ้นอยางเหมาะสม สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผล          

ประโยชนของพนักงานสุทธิประจําปไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการ          

เปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน การเปลีย่นแปลงในอตัราเหลานีม้ผีลตอประมาณการคาใชจายทีเ่ก่ียวของกับผลประโยชน          

ของพนักงานสุทธิในทุกป บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีการทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสม ซ่ึงสะทอนถึงอัตราดอกเบ้ีย          

ทีค่วรนาํมาใชในการคาํนวณมลูคาปจจบัุนสทุธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตท่ีคาดวา จะตองจายใหกับพนกังานในการ          

ประเมินอัตราสวนลดท่ีเหมาะสม บริษัทฯและบริษัทยอย จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงจายใน          

สกุลเงินที่ไดรับประโยชนและจะบันทึกภาระหนี้สินในอดีตท่ีเกิดกอนป 2554 โดยรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง          

ภายในระยะเวลา 5 ป             

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

082  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการเริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเปนครั้งแรก           

        

 เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาวในหมายเหตุ          

4 เนื่องจากบริษัทฯ นํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ ผลสะสมที่คํานวณข้ึนเสมือนวาบริษัทฯ ใชวิธี

บันทกึภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด มาปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดของป 2556 และปรบัยอนหลงังบการเงินของป 2555  

ใหม ผลจากการเริ่มใชนโยบายการบันทึกบัญชีดังกลาวทําใหงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31  

ธนัวาคม 2555 มกํีาไรสะสมตนงวดเพิม่ข้ึน จาํนวน 4.89 ลานบาท และสนิทรัพยสทุธเิพิม่ข้ึนดวยจาํนวนเดยีวกันซ่ึงเปนสวนของ

บริษัทฯ ทั้งจํานวนสวนบริษัทยอยมีผลขาดทุนสะสมเปนจํานวนมากจนทําใหไมมีผลกระทบทางภาษีที่จะตองรับรูไวในงบการเงิน          

การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

      

          

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

083  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

       สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

       หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

       กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร   

       สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

       หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

       กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไมไดจัดสรร   

  

       กอนปรับปรุง             หลังปรับปรุง             ผลตาง

0.00 

0.00 

168,092,517.93 

6,678,350.65 

(1,340,960.45)

173,429,908.13 

6,678,350.65 

(1,340,960.45)

5,337,390.20 

  (หนวย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วันที่ 1 มกราคม 2555    

       กอนปรับปรุง             หลังปรับปรุง             ผลตาง

0.00 

0.00 

(557,067,822.14)

5,645,823.64 

(756,107.21)

(552,178,105.71)

5,645,823.64 

(756,107.21)

4,889,716.43 

       คาใชจายภาษีเงินได  

       กําไรสุทธิ  

       กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  

   

  

  (หนวย : บาท)

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ    

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555    

    

   
       กอนปรับปรุง             หลังปรับปรุง             ผลตาง

98,797,832.62 

245,795,306.94 

0.2928 

98,350,158.85 

246,242,980.71 

0.2933 

(447,673.77)

447,673.77 

0.0005 

 



6. รายละเอียดประกอบงบกระแสเงินสด           

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายการที่ไมเปนตัวเงิน ที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้          

       

          6.1 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ โอนสินคาคงเหลือไปเปน

 สินทรัพยใหเชาจํานวน 0.38 ลานบาท และจํานวน 5.72 ลานบาท ตามลําดับ และไดโอนสินทรัพยใหเชาไปเปนสินคา

 คงเหลือจํานวน 1.13 ลานบาท และจํานวน 6.67  ลานบาท ตามลําดับ          

          

          6.2 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ ไดโอนสินคาประเภทวัตถุดิบอื่นและ

         แผงโซลารเปนงานระหวางกอสราง จํานวนเงิน 14.96 ลานบาท          

          

  6.3 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดจายคาหุนเพิม่ทนุเปนเช็คใหแกบริษทัยอย 

 จาํนวน 300 ลานบาท และบรษิทัยอยไดนาํเช็คดงักลาวมาชําระคืนเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับจาํนวน 211.97 ลานบาท          

 และลูกหนี้การคา จํานวน 88.03 ลานบาท          

          

  6.4  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเครื่องจักร อุปกรณและ

         ยานพาหนะท่ีเพิ่มข้ึนจากการบันทึกต้ังเจาหนี้คาทรัพยสินและหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน จํานวน 6.40 ลานบาท  

 และจํานวน 13.77 ลานบาท ตามลําดับและเกิดจากการบันทึกโอนเงินมัดจําเปนทรัพยสินสําหรับป 2556 จํานวน 

         13.67 ลานบาท

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     

       

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

          

      

          

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

084  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

       เงินสด  

       เงินฝากกระแสรายวัน  

       เงินฝากออมทรัพย  

       เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก  

       รวม 

2556  2555   2556   2555

 730,996.70 

 8,099,090.62 

 190,764,965.52 

6,301,389.03 

 205,896,441.87 

 

 769,280.00 

 2,460,471.93 

 103,730,314.13 

5,865,478.50 

 112,825,544.56 

 

 700,996.70 

 7,704,166.30 

 189,754,668.04 

6,301,389.03 

 204,461,220.07 

 

 699,280.00 

 2,044,019.16 

 100,629,303.89 

5,865,478.50 

 109,238,081.55 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   



8. เงินลงทุนชั่วคราว  

     

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

          

      

          

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

085  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

       เงินฝากธนาคารที่ครบกําหนด   

          ภายใน 12 เดือน   

       เงินลงทุนในหลักทรัพย   

       หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน   

              เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ   

2556  2555   2556   2555

 

55,138.39 

1,128,315.00 

(1,059,229.86)

124,223.53 

 

0.00 

1,128,315.00 

(1,059,229.86)

69,085.14 

 

 

 

0.00 

1,128,315.00 

(1,059,229.86)

69,085.14 

 

0.00 

1,128,315.00 

(1,059,229.86)

69,085.14 

 

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น   

  

     

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

          

      

          

  

 

  

        

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

  (หนวย : บาท)

       9.1 ลูกหนี้การคา 

       9.2 ลูกหนี้อื่น  

       รวม

   

2556  2555   2556   2555 

284,576,768.42 

86,051,607.25 

370,628,375.67 

 

308,073,520.80 

57,542,481.70 

365,616,002.50 

 

 

 

284,576,768.42 

79,744,038.42 

364,320,806.84 

 

 

302,276,095.09 

48,889,888.55 

351,165,983.64 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   



  

     

 9.1 ลูกหนี้การคา  ประกอบดวย  

    

          

      

          

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

086  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

       ตั๋วเงินรับการคา  

       ลูกหนี้การคาและคาบริการคางรับ 

               รวม 

       หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

       ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

  

2556  2555   2556   2555

 13,759,411.86 

299,823,102.57 

313,582,514.43 

(29,005,746.01)

284,576,768.42 

 

 

12,700,571.21 

314,572,688.04 

327,273,259.25 

(19,199,738.45)

308,073,520.80 

 

 

 

 13,759,411.86 

290,289,091.91 

304,048,503.77 

(19,471,735.35)

284,576,768.42 

 

 12,700,571.21 

303,269,517.22 

315,970,088.43 

(13,693,993.34)

302,276,095.09 
  

  

     

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเคลื่อนไหว ดังนี้        

    

          

      

          

  

 

  

        

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

  (หนวย : บาท)

       ณ วันตนป  

       บวก ตั้งเพิ่มระหวางป  

       หัก หนี้สูญรับคืน  

       หนี้สูญตัดบัญชี  

       ณ วันสิ้นป  

   

2556  2555   2556   2555 

19,199,738.45 

11,242,465.85 

(1,138,832.92)

(297,625.37)

29,005,746.01 

 

 

14,893,838.91 

7,127,445.77 

(805,560.70)

(2,015,985.53)

19,199,738.45 

 

 

 

13,693,993.34 

7,164,200.30 

(1,088,832.92)

(297,625.37)

19,471,735.35 

 

 

10,955,539.87 

5,080,907.20 

(326,468.20)

(2,015,985.53)

13,693,993.34 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   



087  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

ตั๋วเงินรับการคา   

          ตั๋วเงินรับการคาที่ยังไมครบกําหนด :-   

             ครบกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน   

ลูกหนี้การคาและคาบริการคางรับ   

          ยังไมถึงกําหนดชําระ   

          เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน    

          เกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน    

     แตไมเกิน 6 เดือน  

          เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน    

     แตไมเกิน 12 เดือน  

          เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน    

           รวม  

 

   

2556  2555   2556   2555 

13,759,411.86 

118,018,649.14 

119,905,817.90 

16,030,289.59 

9,348,451.96 

36,519,893.98 

313,582,514.43 

 

 

 

12,700,571.21 

143,720,837.47 

93,692,603.39 

25,434,712.25 

25,532,671.73 

26,191,863.20 

327,273,259.25 

 

 

 

13,759,411.86 

118,018,649.14 

119,905,817.90 

16,030,289.59 

9,348,451.96 

26,985,883.32 

304,048,503.77 

 

 

12,700,571.21 

137,923,411.76 

93,692,603.39 

25,434,712.25 

25,532,671.73 

20,686,118.09 

315,970,088.43 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  (หนวย : บาท)

         เงินมัดจําและเงินจายลวงหนา  

  คาสินคาและบริการ 

         ลูกหนี้กรมสรรพากร  

         คาใชจายจายลวงหนา  

         เงินประกัน  

         อื่น ๆ  

  รวม 

 

 

   

2556  2555   2556   2555
 

12,219,637.98 

42,330,454.06 

23,193,285.93 

2,023,667.73 

6,284,561.55 

86,051,607.25 

 

 

 

 

30,294,282.72 

7,546,710.50 

12,562,740.05 

1,319,961.43 

5,818,787.00 

57,542,481.70 

 

 

 

11,477,023.58 

37,586,041.15 

23,173,714.53 

2,023,667.73 

5,483,591.43 

79,744,038.42 

 

 

30,294,282.72 

0.00 

12,361,736.83 

1,319,961.43 

4,913,907.57 

48,889,888.55 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

          ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556  และ  2555  บริษทัฯและบรษิทัยอย มลีกูหนีก้ารคาแยกตามอายุหนีท้ีค่างชําระ โดยนบัจากวันที ่          

ครบกําหนดชําระไดดังนี ้          

9.2  ลกูหนีอ้ืน่  ประกอบดวย  



088  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

         ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน    

         หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    

  ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ   

 

 

   

     2556   2555

 

13,776,678.13 

(13,776,678.13)

0.00 

 

 

12,484,311.72 

(12,317,225.75)

167,085.97 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

10. ลกูหนีก้ารคากิจการท่ีเก่ียวของกัน   

  
       ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

  (หนวย : บาท)

 ณ วันตนป 

 บวก ตั้งเพิ่มระหวางป 

 หัก หนี้สูญรับคืน 

 ณ วันสิ้นป 

 

 

   

     2556   2555

 

12,317,225.75 

1,459,452.38 

0.00 

13,776,678.13 

 

 

97,683,417.41 

2,665,990.08 

(88,032,181.74)

12,317,225.75 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

       ในระหวางปสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สาํรองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูมกีารเคลือ่นไหว ดังนี ้        

    

  (หนวย : บาท)

 ยังไมถึงกําหนดชําระ    

 เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน     

 เกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน    

 เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน    

 เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน     

  รวม   

 

 

 

   

     2556   2555

 

100,000.00 

300,000.00 

300,000.00 

759,452.38 

12,317,225.75 

13,776,678.13 

 

 

 

167,085.97 

449,911.93 

366,383.80 

1,780,132.37 

9,720,797.65 

12,484,311.72 

 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

          ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯ มลีกูหนีก้ารคากิจการทีเ่ก่ียวของกัน แยกตามอายุหนีท้ีค่างชําระ โดยนบัจาก          

วันทีค่รบกําหนดชําระไดดังนี ้         

       

    



 

55,228,250.00 

1,425,532.93 

56,653,782.93 

(56,653,782.93)

0.00 

 

 

089  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

          เงินใหกูยืม     

          ดอกเบี้ยคางรับ     

  รวม    

          หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     

  เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอย - สุทธิ    

   

 

 

   

     2556   2555

 

189,378,250.00 

8,085,020.99 

197,463,270.99 

(197,463,270.99)

0.00 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

12. เงินใหกูยืมและดอกเบีย้คางรับจากบริษทัยอย      

             

  

  

       ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย     

    

11. ลกูหนีก้ารคางานกอสรางและมลูคางานท่ีเสร็จยังไมเรยีกเกบ็ ประกอบดวย           
            
 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมลีกูหนีก้ารคาจากงานกอสราง  ซ่ึงอยูระหวางเรยีกเก็บกับบรษิทัเอกชน          
แหงหนึง่ จาํนวน 5.37 ลานบาท และจาํนวน 3.99 ลานบาท ตามลาํดบั          

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเงินใหกู  ยืมกับบริษัทยอยจํานวน 189.38 ลานบาท และ
จาํนวน 55.23 ลานบาท ตามลาํดบั เพือ่เปนการสนบัสนนุทางการเงินใหแกบรษิทัยอยนาํไปจายชาํระเงินกูยืมตามสญัญาปรับโครง
สรางหนี้ตามหมายเหตุ 25 อัตราดอกเบี้ย MLR เนื่องจากบริษัทยอยยังมีผลประกอบการขาดทุนเกินทุนอยู บริษัทฯ จึงไดบันทึก
ตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเงินกูยืมดังกลาวทัง้จาํนวน           



13. สินคาคงเหลือ  

  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

          

      

          

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

185,354,771.42 

70,802,971.53 

255,906,570.09 

18,465,146.84 

15,669,924.94 

546,199,384.82 

(60,978,127.14)

485,221,257.68 

 

 

 123,262,952.60 

70,558,011.53 

218,897,950.51 

16,121,414.60 

15,669,124.94 

444,509,454.18 

(11,333,630.63)

433,175,823.55 

 

090  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

       สินคาสําเร็จรูป   

       งานระหวางทํา   

       วัตถุดิบ   

       วัสดุสิ้นเปลือง   

       วัตถุดิบระหวางทาง   

       รวม  

       หัก  คาเผื่อขาดทุนจากการลดมูลคา   

          ของสินคาคงเหลือ   

       สินคาคงเหลือ - สุทธิ  

   

2556  2555   2556   2555

 170,199,274.74 

57,090,158.59 

185,329,540.69 

18,949,865.29 

6,022,202.28 

437,591,041.59 

(105,306,632.34)

332,284,409.25 

 

 

 108,279,418.66 

57,090,158.59 

154,539,881.65 

17,258,253.11 

5,868,431.98 

343,036,143.99 

(11,506,279.29)

331,529,864.70 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

    

          

      

          

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          



 งบการเงินรวมและ

           งบการเงินเฉพาะกิจการ   

14.  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย    

  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย     

    

         

      

          

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

091  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

 ราคาทุน :   

 ณ ตนป 2555  

 ซื้อเพิ่ม  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

 ซื้อเพิ่ม  

 ขาย/ตัดจําหนาย  

 โอนออก  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 คาเสื่อมราคาสะสม :   

 ณ ตนป 2555  

 ซื้อเพิ่ม  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

 ขาย/ตัดจําหนาย  

 โอนออก  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 มูลคาสุทธิตามบัญชี :   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

 

19,170,019.16 

0.00 

19,170,019.16 

0.00 

(18,259,905.14)

(910,114.02)

0.00 

(19,169,927.99)

0.00 

(19,169,927.99)

18,259,816.99 

910,111.00 

0.00 

0.00 

91.17 

 



              ทุนที่เรียกชําระแลว      สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 

15. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย

16. เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น    

  

  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในบรษิทัอืน่ประกอบดวย  เงินลงทนุในหุนสามญัของบริษทัฯ ดังตอไปนี ้           

092  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

       บริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด   

       หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน  

       เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ  

  

       

 

999,999,930.00 

(999,999,930.00)

0.00 

 

999,999,930.00 

(999,999,930.00)

0.00 

 

1,000,000,000.00 

 

1,000,000,000.00 
 

99.99%

             งบการเงินเฉพาะกิจการ   

    

          

      

          

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

2556  2555         2556            2555

ทุนชําระแลว      สดัสวนการลงทนุ             วิธีราคาทุน 

บริษัทยอย

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  บริษัทฯไดบันทึกตั้งคาเผื่อการดอยคาทั้งจํานวน เนื่องจากบริษัทยอย มีผลการ           

ดําเนินงานขาดทุนจนเกินทุน           

          บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด   

          บริษัท สหการวิศวกร จํากัด   

   

       ราคาทุนเงินลงทุน :-   

               บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด   

                บริษัท สหการวิศวกร จํากัด   

        รวม  

               หัก  คาเผื่อการดอยคา   

                       เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น-สุทธิ   

   

   

2556  2555   2556   2555

พันบาท  พันบาท  รอยละ  รอยละ

 

 230,000.00 

 402,979.00 

 

 

 

 

230,000.00 

 402,979.00 

 

 

 

 1.19 

 0.04 

 

 

 1.19 

 0.04 

 

 

 

  (หนวย : บาท)

     2556        2555

 

2,726,400.00 

158,849.10 

2,885,249.10 

(2,885,249.10)

0.00 

 

 

 

2,726,400.00 

158,849.10 

2,885,249.10 

(2,885,249.10)

0.00 

 

 

 

                                               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ชื่อบริษัท



         ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯ มเีงินลงทนุในหุนสามญัจากการรบัชําระหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา โดยแปลงหนี ้           

เปนทุนตามแผนฟนฟูฯ และลูกหนี้ดังกลาวยังมีผลประกอบการที่ไมดีขึ้นและไมสามารถปฏิบัติตามแผนฟนฟูได ดังนั้น บริษัทฯ            

จึงตั้งคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนทั้งจํานวน และนอกจากนี้ยังมีสวนที่ยังไมไดรับชําระจํานวน  4.02 ลานบาท แสดงในสินทรัพย           

ไมหมุนเวียน  บริษัทฯไดตั้งคาผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน

17. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน            

      

         17.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดนําเงินฝากธนาคารจํานวน 16.46 ลานบาท และ

         จํานวน 37.36 ลานบาทตามลําดับ ไปคํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ 2 แหง ใหแกบริษัทฯ 

 เก่ียวกับสัญญาขายไฟฟาและสัญญาขายสินคาตอการไฟฟาและบริษัทเอกชนหลายแหง ( ตามหมายเหตุ 33.1.1 ) และ

 ป 2556 เงินฝากจํานวน 19.92 ลานบาท คํ้าประกันวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีชีท            

         17.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอย ไดนําเงินฝากประจําธนาคาร จํานวน 2.94 ลานบาท ไปใชเปน

 หลักทรัพยคํ้าประกันการย่ืนอุทธรณ จากการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยได

 ไถถอนภาระคํ้าประกันแลว ตามหมายเหตุ 33.2.2            

           

18. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน    

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย

093  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ที่ดิน 

ราคาทุน 

คาเผื่อการดอยคา 

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 

ราคายุติธรรม 

  

   

   

  (หนวย : บาท)

     2556        2555

 

12,973,886.00 

(11,660,948.00)

1,312,938.00 

1,420,312.50 

 

 

 

12,973,886.00 

(11,660,948.00)

1,312,938.00 

1,351,004.46 

 

 

 

                                               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

         ราคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  เปนราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ (บริษัท เดอะแวลูเอช่ัน แอนด            

คอนซัลแทนทส จํากัด)   ตามรายงานลงวันที่ 26  มีนาคม  2556           

         ท่ีดินของบริษัทฯ บางสวนซ่ึงมีราคาทุนตามบัญชีจํานวน 12.42 ลานบาท มีเนื้อที่ทั้งหมด 136 ไร 1 งาน 67 ตารางวา             

ไดทําการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวของกันแหงหนึ่ง โดยมีสัดสวนของราคาทุนจํานวน            

12.42 : 5.50 ลานบาท           



19. สินทรัพยใหเชา            

      

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

  

094  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556
  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  (หนวย : บาท)

หมอแปลงไฟฟา

ซื้อคืน

หมอแปลงไฟฟา

สํารองศูนย

หมอแปลงไฟฟา

ใหยืม - ใหเชา
รวม

14,649,956.41 

3,264,924.14 

26,017,048.12 

(238,723.41)

(19,922,769.56)

23,770,435.70 

1,948,811.68 

16,094,681.37 

(1,154,580.30)

(12,167,421.45)

28,491,927.00 

(10,977,174.88)

(3,020,652.10)

(11,957,193.11)

98,166.21 

8,933,620.43 

(16,923,233.45)

(2,280,660.98)

(12,156,351.45)

641,747.63 

8,168,497.37 

(22,550,000.88)

5,941,926.12 

6,847,202.25 

 

 

1,765,175.08 

86,045.43 

1,888,202.50 

0.00 

(1,351,197.87)

2,388,225.14 

0.00 

1,162,137.09 

0.00 

(1,294,665.65)

2,255,696.58 

(1,721,944.22)

(34,978.68)

(1,878,180.00)

0.00 

1,266,360.94 

(2,368,741.96)

(16,222.91)

(1,085,873.27)

0.00 

1,215,164.56 

(2,255,673.58)

23.00 

19,483.18 

 

 

25,020,996.44 

234,374.34 

20,641,191.34 

(1,812,857.73)

(30,003,312.10)

14,080,392.29 

0.00 

15,350,343.70 

(236,200.00)

(20,321,395.02)

8,873,140.97 

(15,290,950.68)

(1,438,194.49)

(10,392,356.72)

306,299.16 

15,809,680.92 

(11,005,521.81)

(931,483.94)

(11,493,463.87)

236,196.00 

15,776,013.74 

(7,418,259.88)

1,454,881.09 

3,074,870.48 

 

 

41,436,127.93 

3,585,343.91 

48,546,441.96 

(2,051,581.14)

(51,277,279.53)

40,239,053.13 

1,948,811.68 

32,607,162.16 

(1,390,780.30)

(33,783,482.12)

39,620,764.55 

(27,990,069.78)

(4,493,825.27)

(24,227,729.83)

404,465.37 

26,009,662.29 

(30,297,497.22)

(3,228,367.83)

(24,735,688.59)

877,943.63 

25,159,675.67 

(32,223,934.34)

7,396,830.21 

9,941,555.91 

3,228,367.83 

4,493,825.27 

 

 

                    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ราคาทุน :   

        ณ ตนป 2555   

        ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

        จําหนาย   

        โอนออก/โอนออกไปผลิต   

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   

        ซ้ือเพิ่ม   

        โอนเขา   

        จําหนาย   

        โอนออก/โอนออกไปผลิต   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   

คาเสื่อมราคาสะสม   

        ณ ตนป 2555   

        เพิ่ม   

        โอนเขา   

        จําหนาย   

        โอนออก/โอนออกไปผลิต   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   

        เพิ่ม   

       โอนเขา   

        จําหนาย   

       โอนออก/โอนออกไปผลิต   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   

มูลคาสุทธิตามบัญชี :   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

        สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556   

        สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

   



73,585,410.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

73,585,410.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

73,585,410.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

73,585,410.97 

73,585,410.97 

684,525,817.02 

187,937.19 

1,116,015.13 

0.00 

(483,186.59)

685,346,582.75 

439,040.00 

7,316,751.31 

(30,000.00)

0.00 

693,072,374.06 

(264,459,951.50)

(24,561,018.14)

0.00 

0.00 

(289,020,969.64)

(22,746,710.71)

0.00 

22,207.04 

(311,745,473.31)

(71,435,568.45)

(6,804,309.08)

(78,239,877.53)

0.00 

(78,239,877.53)

303,087,023.22 

318,085,735.58 

1,333,294,030.85 

17,209,044.38 

1,940,573.97 

0.00 

(2,350.00)

1,352,441,299.20 

44,261,727.58 

4,119,509.06 

(9,041,936.37)

0.00 

1,391,780,599.47 

(475,229,421.77)

(58,044,541.30)

0.00 

2,133.70 

(533,271,829.37)

(58,578,884.98)

(910,111.00)

8,747,548.71 

(584,013,276.64)

(139,486,005.99)

0.00 

(139,486,005.99)

(2,359.89)

(139,488,365.88)

668,278,956.95 

679,683,463.84 

81,980,674.85 

5,313,506.01 

694,605.75 

(5,592,718.66)

(42,000.00)

82,354,067.95 

5,000,879.98 

509,267.76 

(10,937,902.86)

0.00 

76,926,312.83 

(74,033,174.49)

(4,214,233.67)

5,570,377.22 

27,052.74 

(72,649,978.20)

(3,820,186.74)

0.00 

10,861,711.90 

(65,608,453.04)

(6,621.61)

0.00 

(6,621.61)

(1.00)

(6,622.61)

11,311,237.18 

9,697,468.14 

38,252,451.23 

12,460,441.03 

0.00 

(6,259,259.23)

0.00 

44,453,633.03 

4,603,625.23 

0.00 

(2,480,500.00)

0.00 

46,576,758.26 

(33,222,047.30)

(2,026,582.07)

5,583,852.63 

0.00 

(29,664,776.74)

(3,537,731.71)

0.00 

2,480,497.00 

(30,722,011.45)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

15,854,746.81 

14,788,856.29 

14,673,252.83 

9,716,360.08 

3,009,362.03 

0.00 

(3,601,186.50)

23,797,788.44 

37,499,514.96 

14,962,729.89 

0.00 

(11,137,688.64)

65,122,344.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

65,122,344.65 

23,797,788.44 

2,226,311,637.75 

44,887,288.69 

6,760,556.88 

(11,851,977.89)

(4,128,723.09)

2,261,978,782.34 

91,804,787.75 

26,908,258.02 

(22,490,339.23)

(11,137,688.64)

2,347,063,800.24 

(846,944,595.06)

(88,846,375.18)

11,154,229.85 

29,186.44 

(924,607,553.95)

(88,683,514.14)

(910,111.00)

22,111,964.65 

(992,089,214.44)

(210,928,196.05)

(6,804,309.08)

(217,732,505.13)

(2,360.89)

(217,734,866.02)

1,137,239,719.78 

1,119,638,723.26 

88,683,514.14 

88,846,375.18 

20. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

     

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

ราคาทุน :-   

       ณ ตนป 2555   

       ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       โอนออก   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

       ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       โอนออก   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556   

คาเสื่อมราคาสะสม :-   

       ณ ตนป 2555   

       คาเสื่อมราคาสําหรับป   

       โอนเขา   

       โอนออก   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

       คาเสื่อมราคาสําหรับป   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556   

คาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน :-    

       ณ ตนป 2555   

       (เพิ่ม) ลด   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

       (เพิ่ม) ลด   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556   

มูลคาสุทธิตามบัญชี :-   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

       สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2556   

       สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2555   

งบการเงินรวม

(หนวย : บาท)

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงท่ีดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

เครือ่งจกัร เครือ่งมอื
และอปุกรณ

เครือ่งตกแตงและ
อปุกรณสาํนกังาน

ยานพาหนะ รวมงานระหวาง
กอสราง
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47,100,205.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

47,100,205.97 

34,526,400.00 

0.00 

0.00 

0.00 

81,626,605.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

81,626,605.97 

47,100,205.97 

357,706,372.99 

187,937.19 

1,116,015.13 

0.00 

0.00 

359,010,325.31 

164,110,840.00 

7,316,751.31 

(30,000.00)

0.00 

530,407,916.62 

(191,113,614.62)

(11,691,782.27)

0.00 

(202,805,396.89)

(11,122,012.53)

0.00 

7,208.04 

(213,920,201.38)

316,487,715.24 

156,204,928.42 

314,105,317.22 

17,209,044.38 

1,940,573.97 

0.00 

0.00 

333,254,935.57 

603,551,235.58 

4,119,509.06 

(9,041,936.37)

0.00 

931,883,743.84 

(268,047,909.05)

(14,829,979.30)

0.00 

(282,877,888.35)

(16,164,286.51)

(910,111.00)

8,747,548.71 

(291,204,737.15)

640,679,006.69 

50,377,047.22 

70,286,722.21 

5,329,222.68 

694,605.75 

(5,391,404.26)

0.00 

70,919,146.38 

7,434,420.98 

509,267.76 

(10,937,902.86)

0.00 

67,924,932.26 

(65,178,923.90)

(2,756,855.92)

5,373,852.15 

(62,561,927.67)

(3,060,806.52)

0.00 

10,861,711.90 

(54,761,022.29)

13,163,909.97 

8,357,218.71 

 

35,952,451.23 

12,460,441.03 

0.00 

(3,623,258.85)

0.00 

44,789,633.41 

4,603,625.23 

0.00 

(2,480,500.00)

0.00 

46,912,758.64 

(31,434,834.92)

(1,817,218.29)

3,555,328.89 

(29,696,724.32)

(3,604,931.79)

0.00 

2,480,497.00 

(30,821,159.11)

16,091,599.53 

15,092,909.09 

9,384,202.23 

9,716,360.08 

3,009,362.03 

0.00 

(4,077,416.21)

18,032,508.13 

38,095,659.93 

14,962,729.89 

0.00 

(11,137,688.64)

59,953,209.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

59,953,209.31 

18,032,508.13 

 

834,535,271.85 

44,903,005.36 

6,760,556.88 

(9,014,663.11)

(4,077,416.21)

873,106,754.77 

852,322,181.72 

26,908,258.02 

(22,490,339.23)

(11,137,688.64)

1,718,709,166.64 

(555,775,282.49)

(31,095,835.78)

8,929,181.04 

(577,941,937.23)

(33,952,037.35)

(910,111.00)

22,096,965.65 

(590,707,119.93)

1,128,002,046.71 

295,164,817.54 

33,952,037.35 

31,095,835.78 

20. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)  

     

    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : บาท)

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงท่ีดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

เครือ่งจกัร เครือ่งมอื
และอปุกรณ

เครือ่งตกแตงและ
อปุกรณสาํนกังาน

ยานพาหนะ รวมงานระหวาง
กอสราง

ราคาทุน :-   

       ณ ตนป 2555   

       ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       โอนออก   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

       ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       โอนออก   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556   

คาเสื่อมราคาสะสม :-   

       ณ ตนป 2555   

       คาเสื่อมราคาสําหรับป   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

       คาเสื่อมราคาสําหรับป   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556   

มูลคาสุทธิตามบัญชี :-   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

       สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2556   

       สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2555   

       เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดทําสญัญาซ้ือขายโรงงานและทรัพยสนิของบริษทัยอยซ่ึงประกอบดวยท่ีดนิสิง่ปลกูสราง เครือ่งจกัรและอปุกรณในราคารวม 760 ลานบาท 

ซึ่งเปนราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาว ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์                

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อาคารและเครื่องจักรของบริษัทฯ และสวนที่ซ้ือมาจากบริษัทยอย บางสวนไดนําไปจดจํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม

ระยะยาวและสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 และ 24                

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงินรวม อาคารและอุปกรณราคาทุนจํานวน 473.16 ลานบาท และจํานวน 409.85 ลานบาท ตามลําดับและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ จํานวน 473.15 ลานบาทและจํานวน 401.96 ลานบาทตามลําดับ ไดตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังคงใชงานอยู                

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ มีเครื่องจักรและยานพาหนะ ราคาทุนรวมจํานวน 18.90 ลานบาท และจํานวน 14.63 ลานบาท 

ตามลําดับ เปนทรัพยสินที่ทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศหลายแหง ตามหมายเหตุ 23                
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17,401,227.55 

1,934,919.94 

19,336,147.49 

850,790.00 

0.00 

20,186,937.49 

(16,312,806.63)

(585,743.97)

(16,898,550.60)

(732,317.69)

(17,630,868.29)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2,556,069.20 

2,437,596.89 

732,317.69 

585,743.97 

 

5,303,023.82 

0.00 

5,303,023.82 

0.00 

0.00 

5,303,023.82 

(3,170,611.21)

(1,060,604.75)

(4,231,215.96)

(1,071,807.86)

(5,303,023.82)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,071,807.86 

 

 

 

    

          

      

          

  

          

                  

          

 

         

  

   

      

             

            

        

         

          

         

          

21. สินทรัพยไมมีตัวตน  

  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    
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  (หนวย : บาท)

26,919,721.55 

1,934,919.94 

28,854,641.49 

850,790.00 

(33,000.00)

29,672,431.49 

(21,010,429.71)

(1,554,423.27)

(22,564,852.98)

(1,685,335.68)

(24,250,188.66)

0.00 

0.00 

0.00 

(2,866,173.63)

(2,866,173.63)

2,556,069.20 

6,289,788.51 

 

 

 

32,222,745.37 

1,934,919.94 

34,157,665.31 

850,790.00 

(33,000.00)

34,975,455.31 

(24,181,040.92)

(2,615,028.02)

(26,796,068.94)

(2,757,143.54)

(29,553,212.48)

0.00 

0.00 

0.00 

(2,866,173.63)

(2,866,173.63)

2,556,069.20 

7,361,596.37 

2,757,143.54 

2,615,028.02 

 

 

 

     งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะ

      กิจการ

 โปรแกรม
คอมพวิเตอร

โปรแกรม
คอมพวิเตอร

ใบรับรอง
คณุภาพ

รวม

ราคาทุน :   

 ณ ตนป 2555  

 ซื้อเพิ่ม  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

 ซื้อเพิ่ม  

 ขาย/ตัดจําหนาย  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

คาตัดจําหนายสะสม :   

 ณ ตนป 2555  

 คาตัดจําหนายสําหรับป  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

 คาตัดจําหนายสําหรับป  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

คาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน :   

 ณ ตนป 2555  

 (เพิ่ม) ลด  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

 (เพิ่ม) ลด  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

มูลคาสุทธิตามบัญชี :   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

คาตัดจําหนายที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556  

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555  



         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึง 

วงเงิน 400 ลานบาทและจํานวน 146 ลานบาทตามลําดับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาว คํ้าประกันโดยการ

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร ตามหมายเหตุ 20               

       

    

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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  (หนวย : บาท)

         ตั๋วสัญญาใชเงิน 

 เงินกูยืมทรัสตรีซีท 

  รวม

   

 

 

   

       2556         2555

 

10,000,000.00 

0.00 

10,000,000.00 

 

 

 

0.00 

10,780,266.90 

10,780,266.90 

 

 

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน     

  

         ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

    

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  (หนวย : บาท)

ยานพาหนะ    

เครื่องจักร    

คาเสื่อมราคาสะสม    

ราคาตามบัญชี-สุทธิ    

    

   

 

 

   

       2556         2555

 

18,018,196.26 

880,000.00 

(4,554,603.04)

14,343,593.22 

 

 

 

 

13,753,771.03 

880,000.00 

(1,502,992.42)

13,130,778.61 

 

 

 

23. หนีส้นิตามสญัญาเชาทางการเงิน   

     

  

  

       ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556  และ 2555  รายละเอยีดเก่ียวกับสนิทรัพยทีเ่ชาตามสญัญาเชาทางการเงิน มดัีงนี ้        
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  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  (หนวย : บาท)

ภายใน 1 ป    

เกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป    

เกิน 3 ปขึ้นไป    

หัก  ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาทางการเงิน    

 รวม   

    

   

 

 

   

       2556         2555

 

3,759,589.27 

7,108,314.29 

2,922,531.97 

13,790,435.53 

(2,066,788.97)

11,723,646.56 

 

 

 

 

2,840,312.04 

5,789,281.80 

4,103,454.81 

12,733,048.65 

(2,093,392.37)

10,639,656.28 

 

 

 

 

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  (หนวย : บาท)

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน   

หัก  สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน   

   ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป   

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ   

  

    

   

 

 

   

       2556         2555

 

11,723,646.56 

(2,878,442.86)

8,845,203.70 

 

 

 

 

 

10,639,656.28 

(2,071,233.06)

8,568,423.22 

 

 

 

 

 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต  มีดังนี้    

จํานวนขั้นตํ่าที่ตองจายสําหรับสัญญาเชาทางการเงินขางตนมีดังนี้



 

400,000,000.00 

(3,956,159.91)

(98,435,176.89)

297,608,663.20 
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  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  (หนวย : บาท)

เงินกูยืมระยะยาว     

คาธรรมเนียมในการจัดการกูยืมรอตัดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง     

หัก  สวนของเงินกูยืมระยะยาว ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป     

เงินกูยืมระยะยาว- สุทธิ     

 

    

   

 

 

   

       2556         2555

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

24. เงินกูยืมระยะยาว  

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

          เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งจํานวน 400 ลานบาท 

เพื่อนําไปจายชําระคาซ้ือทรัพยสินจากบริษัทยอย โดยมีคาธรรมเนียมในการจัดการกูยืมอัตรา 1% ของเงินกู บริษัทฯไดคํานวน

ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงแสดงยอดสุทธิเงินกูยืม โดยเงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR-1% กําหนดใหชําระเงินตน

เปนงวดรายเดือนจํานวน 48 งวดงวดละ 8.34 ลานบาทเริ่มงวดแรกในเดือนมกราคม 2557          

          เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยที่ดินอาคารและอุปกรณของบริษัทฯตามหมายเหตุ 20 และจํานําหุนของบริษัทฯท่ีถือโดย          

กรรมการและกิจการที่เกี่ยวของกัน            



เงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้     

จายชําระในงวด    

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้    

หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้    

ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1  ป

 รวม 

 

1,256,936,961.09 

(821,806,711.16)

(435,130,249.93)

0.00 

(0.00)
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  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

                 งบการเงินรวม  

  

  

  (หนวย : บาท)

       2556         2555

 

1,294,129,838.50 

0.00 

0.00 

(37,869,477.70)

1,256,260,360.80 

 

 

 

 

 

 

25. เงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้  

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย    

          เมือ่วันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัยอยมเีงินกูยืมระยะยาวตามสญัญาปรับโครงสรางหนีกั้บธนาคารในประเทศ          

แหงหนึง่โดยมมีลูหนีท้ั้งสิน้ 1,320.85 ลานบาท ตามสญัญากําหนดใหจายชําระเงินตนจาํนวน 805 ลานบาท โดยมรีายละเอยีดดังนี ้         

          

 หนีส้วนที ่1 จาํนวน 505 ลานบาท ดอกเบ้ียในอตัรารอยละ MLR ตอป กําหนดชาํระใหเสร็จสิน้ภายในเดอืนมนีาคม 2562            

โดยผอนชําระเงินตนและดอกเบี้ยตอเดือนตามที่ระบุในสัญญา          

         

 หนีส้วนที ่2 จาํนวน 300 ลานบาท อตัรารอยละ MLR ตอป โดยใหต้ังพกัไวและกําหนดใหชําระเงินตนและดอกเบ้ียกอน          

หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยถาไมสามารถชําระภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2556 บริษัทยอยตองชําระดอกเบ้ียตาม          

คําพิพากษาอีกจํานวน 55 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดขอเจรจาจายชําระหนี้ตามเงื่อนไขใหมเพื่อชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นในป 2556          

         

 เมือ่วันที ่23 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอยไดจายชําระหนีต้ามทีธ่นาคารกําหนดโดยใหชําระทัง้สิน้จาํนวน 821.82 ลานบาท          

หนีต้ามบัญชีสวนท่ีเหลอืจาํนวน 435.13 ลานบาท ไดรับการยกหนีจ้ากธนาคารบริษทัยอย จงึบันทึกเปนกําไรจากการปรับโครงสราง          

หนี้แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

          



26. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน   

  

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยจายคาชดเชยผลประโยชนหลงัออกจากงานและบาํเหนจ็ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครอง           

แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุและผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน           

    

          

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ประกอบดวย
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  ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

       ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในอดีต 

          ที่ทยอยรับรู 5 ป     

       ผลประโยชนพนักงานตนงวด 2554    

       รับรูสะสม    

       รับรูในงวดปจจุบัน    

       หัก ลดลงเนื่องจากพนักงานลาออก    

       ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในอดีต

          ที่รอรับรู    

  

   

  (หนวย : บาท)

2556  2555   2556   2555

 

40,633,893.00 

(16,120,046.40)

(7,988,419.80)

(7,386,087.20)

9,139,339.60 

 

 

40,633,893.00 

(8,126,778.60)

(7,993,267.80)

(5,024,115.00)

19,489,731.60 

 

 

 

 

39,942,099.00 

(15,976,839.60)

(7,988,419.80)

(6,837,500.00)

9,139,339.60 

 

39,942,099.00 

(7,988,419.80)

(7,988,419.80)

(4,489,750.00)

19,475,509.40 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

       ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่แสดง

         ในงบแสดงฐานะการเงิน    

       ผลประโยชนพนักงานตนงวด    

       ตนทุนบริการในปจจุบัน    

       ตนทุนดอกเบี้ย    

       ผลประโยชนพนักงานในอดีตที่รับรูในงวด    

       บวก การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

         ของนักคณิตศาสตรประกันภัย    

       หัก ลดลงเนื่องจากพนักงานลาออกในงวด    

       ภาระผกูพนัผลประโยชนพนกังานท่ีบันทึกไวใน    

 งบแสดงฐานะการเงิน     

   

  

   

  (หนวย : บาท)

2556  2555   2556   2555

 

20,785,783.40 

2,720,738.00 

2,099,480.00 

7,988,419.80 

12,723,758.00 

(2,379,295.80)

43,938,883.40 

 

 

11,810,153.60 

2,701,709.60 

1,984,400.40 

7,993,267.80 

0.00 

(3,703,748.00)

20,785,783.40 

 

 

 

 

 

20,754,237.60 

2,720,738.00 

2,099,480.00 

7,988,419.80 

12,723,758.00 

(2,347,750.00)

43,938,883.40 

 

 

11,589,353.80 

2,694,139.00 

1,980,575.00 

7,988,419.80 

0.00 

(3,498,250.00)

20,754,237.60 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

     ภาระผูกพันผลประโยชนมีรายละเอียดดังนี้   



                   งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

  

  

  

  

       2556         2555
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อัตราคิดลด  (%) 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  (%) 

จํานวนพนักงาน (คน) 

 

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  

  

       2556         2555

 

4.39 

5.61 

653 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.68

6.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กําไรขาดทุนสุทธิ   

ภาษีเงินไดปจจุบัน :   

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :   

จากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว   

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับผลขาดทุนจากการ   

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   

 

98,797,832.62 

(447,673.77)

98,350,158.85 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,800,054.31 

(1,041,784.75)

53,758,269.56 

(2,544,751.60)

 

 

 

 

 

 

 

 

         ในป 2556 บริษัทฯ  ไดจัดใหมีการคํานวนภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานใหมโดยผูเชี่ยวชาญอิสระซึ่งไดประเมินตาม          

หลักนักคณิตศาสตรประกันภัยตามรายงานลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เกิดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร          

ประกันภยั สาํหรับป สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จาํนวนเงิน 12.72  ลานบาท บริษทัฯ รับรูรายการดังกลาวในงบกําไรขาดทนุ          

เบ็ดเสร็จอื่นโดยสมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ตามรายงานการประเมินสรุปไดดังนี้          

        

          

27. ภาษเีงินได           

           

 ภาษีเงินไดนิติบุลคลคํานวณจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับปคูณดวยอัตราภาษีท่ีประกาศใชในรอบบัญชีนั้น คาใชจาย

ภาษเีงินไดสาํหรับปสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  สรปุไดดังนี ้          

(หนวย : บาท)

843
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  (หนวย : บาท)

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล   

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี   

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :   

          ขาดทุนทางภาษีของบริษัทยอย   

          รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน(BOI)   

          รายจายตองหาม   

          รายไดและรายจายอื่นที่เกณฑบัญชีตาง

             จากเกณฑภาษี   

คาใชจายภาษเีงินไดทีแ่สดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง   

  

 

   

2556  2555   2556   2555 

557,970,259.41 

20%

111,594,051.88 

(65,995,596.67)

(943,495.80)

3,345,918.15 

5,757,392.00 

53,758,269.56 

9.63 

 

 

 

 

209,892,639.49 

23%

48,275,307.08 

44,653,479.66 

(1,170,903.72)

3,856,468.45 

2,735,807.38 

98,350,158.85 

46.86 

 

 

 

 

112,429,830.58 

20%

22,485,966.12 

0.00 

(943,495.80)

3,302,827.97 

28,912,971.27 

53,758,269.56 

47.81 

 

 

 

344,593,139.56 

23%

79,256,422.10 

0.00 

(1,170,903.72)

3,856,468.45 

16,408,172.02 

98,350,158.85 

28.54 

 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  (หนวย : บาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   

 คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ   

 ประมาณการผลประโยชนพนักงาน   

  รวม  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

 คาเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนประมาณ

      การอายุการใชงาน   

 สินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน   

  รวม  

รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ   

 

 

   

       2556  2555
 

0.00 

2,301,255.86 

8,787,776.68 

11,089,032.54 

1,971,539.11 

193,566.88 

2,165,105.99 

8,923,926.55 

 

 

 

260,777.00 

2,266,726.13 

4,150,847.52 

6,678,350.65 

1,314,323.21 

26,637.24 

1,340,960.45 

5,337,390.20 

 

 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

          รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวางคาใชจายภาษเีงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอตัราภาษทีีใ่ชสาํหรบัป  สิน้สดุวันที ่          

31 ธันวาคม  2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดงันี ้          

         

สวนประกอบของสนิทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี และ หนีส้นิภาษเีงินไดรอการตดับญัชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี ้         

  



28. ทุนจดทะเบียน  

  
         ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2556 เมือ่วันที ่25 ตลุาคม 2556 ทีป่ระชุมมมีติอนมุตัใิหลดทนุจดทะเบียน          

จํานวน 2,892.40 บาท จากเดิม 671,647,594 บาท เปน 671,644,701.60 บาท(839,555,877 หุน มูลคาหุนละ 0.80 บาท) และ

มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 402,986,821.60 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 503,733,527 หุน มูลคาหุนละ 0.80 บาท  

รวมทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น จํานวน 1,074,631,523.20 บาท (จํานวน 1,343,289,404 หุน มูลคาหุน ละ 0.80 บาท) บริษัทฯได

นําเงินเพิ่มทุนรวมกับการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอีก 400 ลานบาท ไปซ้ือทรัพยสินของบริษัทยอยในราคาท่ีผูประเมินราคา

อิสระประเมินไว จํานวน 760 ลานบาทและใหบริษัทยอยกูยืมเพิ่มเติมอีกบางสวน เพื่อใหครบตามจํานวนที่ตองจายชําระหนี้   

มติดังกลาวไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการ

จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556          

         

 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ

จายหุนปนผลจากอัตราหุน 16 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ทําใหบริษัทฯ ตองเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวนไมเกิน 49,385,853 หุน มูลคา

ท่ีตราไว 0.80 บาท หลังจากเพิ่มทุนแลวทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 839,559,493 หุน เปนทุนท่ีชําระแลวจํานวน 

839,555,877 หุน คิดเปนเงินจํานวน 671,644,701.60 บาท โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย

แลวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

29. เงินปนผลจาย           

          

 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2556  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนปนผลใหแก

ผูถือหุนในอตัรา 16 หุนเดมิตอ 1 หุนใหมหรอืในอตัรา 0.05 บาทตอหุน คดิเปนเงิน 39,508,682 บาท เศษของหุนเดมิใหจายเปน

เงินสดในอตัราหุนละ 0.0055556 บาท คิดเปนเงินจาํนวน 4,389,888.67 บาท รวมเปนเงินปนผลทัง้สิน้จาํนวน 43,896,044.85 บาท           

30. สํารองตามกฎหมาย           

          

 ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ. ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดใหมกีารจดัสรรกําไรอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสทุธิหัก          

ขาดทนุสะสม (ถาม)ี เปนทนุสาํรองจนกวาสาํรองดังกลาวมจีาํนวนเทากับรอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ทนุสาํรองนีไ้มอาจนาํไป          

จายเปนเงินปนผลได ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ ไดจดัสรรกําไรเปนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 2.93 ลานบาท           

และจํานวน 8.85 ลานบาท ตามลําดับ          
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31. รายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวของกัน   

          บจ.เอกรัฐโซลาร  

  

          บจ.เอกรัฐเคมีคอล  

          บจ.เควี แอสเซ็ท  

          นางสาวชัชชฎา กนกพฤกษ  

  

  

ผลิตและจําหนายเซลลแสงอาทิตย    

   และแผงเซลลแสงอาทิตย  

ไมไดประกอบกิจการ  

ลงทุนในบริษัทอื่น  

 

  

  

บริษัทยอยและกรรมการรวมกัน  

  

ผูถือหุนรวมกัน  

ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  

ผูถือหุน  

  

 

  

  

         บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอยางมีสาระสําคัญ กิจการเหลานี้เก่ียวของกันโดยการมีผู ถือหุน

และ/หรือกรรมการกลุมเดียวกัน สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของบริษัท สวนหนึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเก่ียวของกัน  

ดังนั้นงบการเงินไดรวมผลของรายการดังกลาว โดยใชนโยบายกําหนดรายการที่เปนปกติทางธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน

เชนเดียวกับที่คิดกับลูกคารายอื่น         

          บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาดังนี้  

         ลักษณะความสัมพันธ  

 

        ประเภทธุรกิจ  

 

 

          ราคาซ้ือขายสินคา   

          ราคาซ้ือทรัพยสิน   

          รายไดคาเชาและบริการ   

          ดอกเบี้ยรับ   

   

          

  ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมกัน   

          

  นําใบหุนมาคํ้าประกันเงินกูบริษัทฯ 

     ท่ีมีกับธนาคาร

             เปนไปตามราคาตลาด     

             ใชราคาผูประเมินราคาอิสระ     

             ใชราคาตามสัญญาท่ีตกลงกัน     

             ใชอัตราที่ตกลงกันและเปนไปตาม

        อัตราดอกเบ้ียของ

                ธนาคารพาณิชย     

             ตามท่ีตกลงรวมกันและสัดสวน

                ของราคาที่ซ้ือ     

             ไมคิดคาตอบแทน     

   

  

 

  

  

       นโยบายในการกําหนดราคา        ลักษณะรายการคา 



        รายการบัญชีที่เปนสาระสําคัญระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 ประกอบดวย

        รายไดและคาใชจายกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวของกัน มีสาระสําคัญรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้         
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  (หนวย : บาท)

7,962,322.56 

4,521,989.16 

(12,317,225.75)

55,228,250.00 

1,425,532.93 

(56,653,782.93)

3,870,925.66 

0.00 

1,292,366.41 

(1,459,452.38)

134,150,000.00 

6,659,488.06 

(140,809,488.06)

825,214,624.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(766,298,339.29)

7,962,322.56 

5,814,355.57 

(13,776,678.13)

189,378,250.00 

8,085,020.99 

(197,463,270.99)

62,787,211.35 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บจ.เอกรัฐโซลาร  

ลูกหนี้การคา  

ลูกหนี้อื่น   

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา  

   และลูกหนี้อื่น  

เงินใหกูยืม  

ดอกเบ้ียคางรับ  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืม  

   ดอกเบ้ียคางรับจากบริษัทยอย  

เจาหนี้การคา  

  

   

 

     2555       เพิ่มข้ึน  ลดลง     2556

  (หนวย : บาท)

     2556   2555

 

0.00 

1,326,071.95 

774,134,664.26 

64,200.00 

86,323.75 

1,200,000.00 

6,659,488.06 

5,800.00 

 

 

 

24,400.00 

1,711,556.08 

4,398,922.62 

0.00 

618,670.14 

1,200,000.00 

1,425,532.93 

370,985.20 

 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 บจ.เอกรัฐโซลาร 

ขายสินคาและบริการ 

ซ้ือสินคา 

ซ้ือทรัพยสิน 

ตนทุนบริการ/รับจาง 

รายไดอื่น 

รายไดคาเชา 

ดอกเบ้ียรับ 

คาใชจายอื่น 



 2556     2555       2556       2555  2556     2555       2556      2555 2556       2555

11.96 
5.27 

11.98 
5.40 

2.17 
0.20 

 

16.64 
0.46 

211.15 
65.60 

267.03 
89.08 

 

1,745.95 
420.19 

2,017.53 
545.68 

1,971.23 
491.26 
(338.72)
152.54 
482.29 
16.33 

(3.92)
(89.27)
(53.76)
504.21 

2,313.18 
640.62 
(348.09)
292.53 

0.00 
17.70 

(6.80)
(93.54)
(98.35)
111.54 
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32. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  

  

            ขอมลูสวนงานดําเนนิงานทีน่าํเสนอนีส้อดคลองกับรายงานภายในของบรษิทัฯ และบริษทัยอย ทีผู่มอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดาน

การดําเนนิงานไดรบัและสอบทานอยางสมํา่เสมอ เพือ่ใชในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมนิผลการ

ดาํเนนิงานของสวนงาน ท้ังนีผู้มอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงานของบริษทัฯ และบริษทัยอย คือ กรรมการผูจดัการของบรษิทั

          ขอมลูทางการเงินจาํแนกตามสวนงานตามประเภทของรายได สาํหรบัป สิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  มดีงันี ้           

รายไดจากการขายและบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
   ถาวร
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

ปรบัปรงุใหม

งบการเงินรวม  (หนวย : ลานบาท)

ธรุกจิจาํหนายกระแสไฟฟา      ธุรกิจกอสราง      ธุรกิจบริการ     ธรุกจิผลติสนิคาและจาํหนาย          รวม  
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2556   2555      2556       2555       2556   2555     2556        2555

 2556     2555       2556       2555  2556     2555       2556      2555 2556       2555

11.96 
5.20 

 

11.98 
5.25 

 

2.17 
0.19 

 
 

16.64 
0.46 

 

203.12 
64.99 

 

262.15 
89.42 

 
 

1,740.70 
519.83 

2,010.23 
638.93 

1,957.95 
590.21 
(328.86)
261.35 
22.19 

(142.27)

0.00 
(28.71)
(53.76)
58.80 

2,301.00 
734.06 
(334.81)
399.25 
14.69 

240.68 

(300.00)
(10.03)
(98.80)
245.79 
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รายไดจากการขายและบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและ
   เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
   ในบริษัทยอย
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

ปรบัปรงุใหม

งบการเงินเฉพาะกิจการ               (หนวย : ลานบาท)

95.24 
 
 
 

133.76 
 
 

273.56 
 
 

161.40 
 
 
 

748.47 0.00 
 

1,117.27 
973.50 

2,090.77 

295.16 
954.50 

1,249.66 

 

สินทรัพยถาวร
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

ปรบัปรงุใหม

      งบการเงินเฉพาะกิจการ               (หนวย : ลานบาท)

      ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  บริษทัฯไดแสดงสนิทรัพยจาํแนกตามสวนงานทางธุรกิจดังน้ี           

      ในเดือน ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดซื้อสินทรัพยถาวรที่เปนโรงงานผลิตแผนโซลารเซลลจากบริษัทยอย         
          

ผลติแผนโซลารเซลล รวม ธุรกิจขายหมอแปลง  
และบริการเก่ียวเน่ือง

ธรุกิจจาํหนาย  
กระแสไฟฟา  

ธรุกจิจาํหนายกระแสไฟฟา      ธุรกิจกอสราง      ธุรกิจบริการ     ธรุกจิผลติสนิคาและจาํหนาย          รวม  



33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา  

  
33.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนดังนี้ 

          33.1.1 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มหีนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนาจากการทีใ่หธนาคารในประเทศแหงหน่ึง        

ออกหนงัสอืค้ําประกันการใชไฟฟา การประกวดราคา และคํา้ประกันการขายสนิคา และบรกิารตอหนวยงานราชการและ

เอกชนหลายแหงหนึ่ง (แหงใหม) จํานวน 228.34 ลานบาท และนอกจากนี้บริษัทยังมียอดภาระคํ้าประกันอีก 

จํานวน 151.43 ลานบาท กับธนาคารอีกแหงหนึ่งท่ีอยูระหวางรอยกเลิกเมื่อครบกําหนด โดยยอดดังกลาวบริษัทฯไดให

ธนาคารแหงใหมออกหนงัสอืค้ําประกันแลว วงเงินค้ําประกันจากธนาคารดังกลาวค้ําประกันโดย ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ ์

ตามหมายเหตุ 20  และคํ้าประกัน โดยใชเงินฝากของบริษัทฯตามหมายเหตุ 17       

        33.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจากการเปดเลตเตอรออฟเครดิต เพื่อนํา

เขาวัตถุดิบจํานวน 21.09 ลานบาท และจํานวน 29.35 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน คํ้าประกันโดยท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ ตามหมายเหตุ 20       

        33.1.3 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัท่ีจะตองจายในอนาคตเก่ียวกับสญัญาเชา

ทรัพยสินและบริการอื่น  จํานวน 14.40 ลานบาท  และจํานวน 18.78 ลานบาทตามลําดับ 

33.2  บริษัทยอย       

         

        บริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  ดังนี้       

        33.2.1 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัยอย มหีนีส้นิทีอ่าจจะเกิดข้ึนจากการใหธนาคารในประเทศ       

แหงหนึ่ง ออกหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟาตอการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 1.46 ลานบาท       

        33.2.2  เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2555 บรษิทัยอย ไดรบัหนงัสอืแจงจากกรมสรรพากร ใหนาํเงินภาษอีากรไปชําระ

จากการถูกประเมนิภาษมีลูคาเพิม่ จาํนวน 2.65 ลานบาท ซ่ีงบริษทัยอย ไดย่ืนอทุธรณคดัคานการประเมนิภาษไีว โดยใน       

ระหวางรอคําวินิจฉัยอุทธรณ บริษัทยอยไดนําเงินฝากธนาคาร จํานวน 2.94 ลานบาท ไปค้ําประกันหนี้ภาษีอากร       

(ตามหมายเหตุ 17) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยไดชําระภาษีสวนท่ีตองจายเพิ่ม โดยการนํายอดท่ีขอคืนไว

มาหักกลบและไถถอนเงินฝากท่ีนาํไปค้ําประกันทัง้จาํนวน ปจจบัุนอยูระหวางรอผลการขอคืนสวนทีเ่หลอืจากกรมสรรพากร       
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

  นโยบายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 

  

        บริษัทฯและบริษัทยอย มีความเสี่ยงอันเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศในตลาดและจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอยจะพิจารณาใช

เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีนโยบายที่จะ

ถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไร       

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย       

        

        บริษทัฯมเีงินกูยืมจากสถาบันการเงินในอตัราดอกเบีย้ลอยตัว ซ่ึงอาจเปลีย่นแปลงข้ึนลงตามสภาวะตลาดและอาจ       

กอใหเกิดความเสี่ยงเมื่ออัตราดอกเบ้ียสูงข้ึน ขอมูลเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบขอ 24

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

        

        ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯและบริษัทยอย สวนใหญเก่ียวของกับการขายสินคา การนําเขา

เครื่องจักรเนื่องจากรายการทางธุรกิจเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ 

และบรษิทัยอยมสีนิทรัพยและหนีส้นิทีเ่ปนเงินตราตางประเทศทีม่สีาระสาํคญั ซ่ึงไมไดมกีารทาํสญัญาปองกนัความเสีย่ง

ดานอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้       
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ดอลลารสหรัฐฯ

ดอลลารสิงคโปร

ยูโร

   

  

   

  งบการเงินรวม

2556  2555   2556   2555
 

300,388.88 

279,425.00 

141,974.50 

 

 

361,377.97 

0.00 

147,364.50 

 

 

 

 

418,129.63 

0.00 

118,955.35 

 

 

60,505.37 

0.00 

179,107.40 

 

 

    ลูกหนี้การคา        เจาหนี้การคา  

   

ดอลลารสหรัฐฯ

ดอลลารสิงคโปร

ยูโร

   

  

   

2556  2555   2556   2555
 

298,388.88 

279,425.00 

19,557.49 

 

 

 

359,377.97 

0.00 

5,390.00 

 

 

 

 

 

418,129.63 

0.00 

118,955.35 

 

 

60,505.37 

0.00 

178,635.40 

 

 

 

    ลูกหนี้การคา        เจาหนี้การคา  

   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ



    เงินตางประเทศ เงินบาทตามสัญญา       มูลคายุติธรรม

  

   

การปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

  

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อเงินตราลวงหนากับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อปองกัน       

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระเจาหนี้ตางประเทศ บริษัทฯยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวใน       

งบการเงิน ซ่ึงสญัญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนามอีายุครบกําหนดไมเกิน 6 เดอืน นบัจากวนัทีใ่นสญัญา โดยมี

รายละเอียดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ       

          

        บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคาและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย อยางไรก็ตาม       

เนือ่งจากบริษทัฯ มนีโยบายการใหสนิเช่ือท่ีระมดัระวัง นอกจากนีล้กูหนีข้องบริษทัฯ ประกอบดวยลกูหนีห้ลายราย ดังนัน้       

จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้       

มูลคายุติธรรม       

          

        ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน  ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคา

ยุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากเปนสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินระยะสั้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับทองตลาด       
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ดอลลารสหรัฐฯ

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

70,896.00

 

 

2,326,352.99

 

 

 

 

2,335,980.66 

 

 



 

28,868,309.62 

977,165,839.50 

44,328,505.20 

0.00 

0.00 

3,923,607.53 

254,813,291.60 

22,280,407.00 

94,669,025.51 

15,189,794.39 

83,162,099.32 

 

(67,128,222.67)

1,245,081,632.62 

23,425,194.20 

0.00 

0.00 

6,804,309.08 

253,075,451.56 

25,286,234.60 

95,955,228.47 

15,389,794.39 

87,548,666.78 

 

 

28,451,386.88 

970,152,221.40 

172,648.66 

142,268,940.44 

0.00 

131,239.07 

253,654,329.68 

22,280,407.00 

37,912,722.87 

15,189,794.39 

83,162,099.32 

 

 

 

(24,210,673.28)

1,229,854,183.34 

284,227.15 

(240,680,226.99)

300,000,000.00 

0.00 

247,096,437.68 

24,297,734.60 

36,175,405.02 

15,189,794.39 

87,513,672.52 
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การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป  

และงานระหวางทํา(เพิ่ม)ลด  

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  

ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลคาสินคา  

(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา  

   และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร  

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  

คาตอบแทนผูบริหาร  

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  

คาที่ปรึกษา  

คานายหนา  

2556  2555   2556   2555

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

35. คาใชจายตามลักษณะ        

 

 คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่สําคัญมีดังนี้       

36. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จดทะเบียนแลว          

           

 บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยจัดตั้งเปนกองทุนสํารองเสี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน         

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามระเบียบของกองทุนสมาชิกตองจายเงินสะสมเปน         

รายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะจายเงินสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนใน         

อัตราเดียวกัน กองทุนสํารองเสี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด         

 

 สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขา         

กองทุนเปนจํานวนเงินรวม 5.37 ลานบาท และจํานวน 4.80 ลานบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 

5.34 ลานบาท และจํานวน 4.64 ลานบาท ตามลําดับ         
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37. คาตอบแทนผูบริหาร          

            

 คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาใชจายเก่ียวกับ เงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะ         

ผูบริหารและใหแกผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอัน ไดแก          

ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมาและผูซ่ึงดํารง ตําแหนงเทียบเทาระดับบริหารรายที่สี่         

ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือ         

เทียบเทา         

38. คาตอบแทนกรรมการ          

           

 คาตอบแทนกรรมการนีเ้ปนผลประโยชนทีจ่ายใหแกกรรมการของบริษทัฯ และบรษิทัยอยตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการ ในฐานะผูบริหาร         

39. การบริหารจัดการทุน          

          

  วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน         

อยางตอเนื่อง และดํารงไวซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม         

40. สิทธิประโยชนจากการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน          

           

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสิทธิและประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ         

ลงทุน พ.ศ. 2520  ดังนี้         

 

 บริษัทฯ         

       

          บริษทัฯ ไดรบัสทิธแิละประโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนในกิจการสงเสรมิการลงทนุ ผลติไฟฟาจาก

 พลงังานแสงอาทิตยประเภท 7.1 กิจการสาธารณปูโภคและบริการพืน้ฐาน เลขที ่1105 (1)/2553 ลงวันท่ี 5 กุมภาพนัธ 2553  

 มผีลต้ังแต วันท่ี 14 ธนัวาคม 2552 และเลขท่ี 1297 (1)/2556 ลงวันท่ี 7 มนีาคม 2556 มผีลต้ังแตวันที ่3 ตุลาคม 2555 

 สิทธิ'ประโยชนทางภาษีอากรที่บริษัทฯ จะไดรับ มีดังนี้         

           

  - ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ         

  - ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะ

 เวลา 8 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยก

 เวนภาษี เงินไดนิติบุคคล กิจการจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดข้ึนในระหวางเวลานั้น ไปหักออกจาก

 กําไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพน

 กําหนดเวลานั้น         
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        - ไดรบัยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสรมิซ่ึงไดรบัยกเวนภาษเีงินไดนติิบคุคลไปรวมคํานวณ         

          ภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น          

           - ไดรับลดหยอนภาษเีงินไดนติบุิคคลสาํหรับกําไรสทุธทิีไ่ดจากการลงทุนในอตัรารอยละ 50 ของอตัราปกตมิกํีาหนด          

          5  ป  นับจากวันที่พนกําหนดเวลาที่ไดรับการสงเสริม         

           - ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง  คาไฟฟา  และคานํ้าประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป 

 นับตั้งแต  วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น          

           - ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน 

 นอกเหนือ ไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ 

  ท้ังนี้บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุนอยางเครงครัด

 บริษัทยอย         

         

   บรษิทัยอยไดรบัสทิธแิละประโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน ในกิจการสงเสรมิการลงทุน ผลติเซลลและ         

 แผงเซลลแสงอาทิตยประเภท  5.5    กิจการผลติช้ินสวนหรอือปุกรณทีใ่ชกับผลติภณัฑอเิลค็ทรอนกิสเลขท่ี 1401 (9)/2550          

 ตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2550 สิทธิประโยชนทางภาษีอากรที่บริษัทยอย จะไดรับ มีดังนี้         

             

  -  ไดรับยกเวนอากรขาเขาสาํหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํเปนท่ีตองนาํเขามาจากตางประเทศ เพือ่ใชในการผลติเพือ่การ         

         สงออกเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่นําเขาครั้งแรก         

             -  ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 5 ป นับ

 แตวันที่นําเขาครั้งแรก         

             - ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะ

 เวลา 8 ป นบัต้ังแตวันทีเ่ร่ิมมรีายไดจากการประกอบกิจการนัน้ และไดปฏบิติัตามเง่ือนไขในบัตรสงเสริมการลงทุน กรณทีี่

 ประกอบกิจการขาดทนุในระหวางเวลาทีไ่ดรับยกเวนภาษเีงินไดนติบุิคคล กิจการจะไดรบัอนญุาตใหนาํผลขาดทนุประจาํป

 ทีเ่กิดข้ึนในระหวางเวลานัน้ไปหักออกจากกําไรสทุธิทีเ่กิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาทีไ่ดรบัยกเวนภาษเีงินไดนติิบคุคล มกํีาหนด

 ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น         

             -  ไดรับยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกิจการทีไ่ดรับการสงเสริมซ่ึงไดรบัยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคลไปรวมคํานวณ         

          ภาษีเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น          

             -  ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ

 มีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดเวลาที่ไดรับการสงเสริม         

             -  ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคานํ้าประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป 

 นับตั้งแต วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น          
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  (หนวย : บาท)

   รายไดจากการขายและบริการ  

   รายไดอื่น  

   กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้  

   รวมรายได  

   ตนทุนขาย  

   คาใชจายจากการผลิตไมเต็มกําลังการผลิต  

   ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา  

   ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร  

   คาใชจายขายและบริหาร  

   ตนทุนทางการเงิน  

   รวมคาใชจาย  

   กําไรกอนภาษีเงินได  

 

   

       ที่ไดรับสงเสริม ที่ไมไดรับสงเสริม    รวม

 

10,313,225.85 

0.00 

0.00 

10,313,225.85 

5,550,287.73 

0.00 

0.00 

0.00 

5,604.93 

0.00 

5,555,892.66 

4,757,333.19 

 

 

 

 

1,960,919,588.27 

16,327,543.27 

482,286,624.06 

2,459,533,755.60 

1,375,679,917.05 

54,410,261.21 

44,328,505.20 

3,923,607.53 

338,710,458.27 

89,268,080.12 

1,906,320,829.38 

553,212,926.22 

 

 

 

1,971,232,814.12 

16,327,543.27 

482,286,624.06 

2,469,846,981.45 

1,381,230,204.78 

54,410,261.21 

44,328,505.20 

3,923,607.53 

338,716,063.20 

89,268,080.12 

1,911,876,722.04 

557,970,259.41 

 

    งบการเงินรวม

  (หนวย : บาท)

   รายไดจากการขายและบริการ  

   รายไดอื่น  

   รวมรายได  

   ตนทุนขาย  

   คาใชจายจากการผลิตไมเต็มกําลังการผลิต  

   ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา  

   คาใชจายขายและบริหาร  

   ตนทุนทางการเงิน  

   รวมคาใชจาย  

   กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  

  

 

   

       ที่ไดรับสงเสริม ที่ไมไดรับสงเสริม    รวม

 

14,510,174.89 

0.00 

14,510,174.89 

14,528,496.37 

57,063,236.51 

4,347,458.05 

8,571,820.92 

6,862,215.99 

91,373,227.84 

(76,863,052.95)

 

 

 

 

2,298,676,051.80 

17,700,780.30 

2,316,376,832.10 

1,570,104,411.23 

7,443,231.50 

19,077,736.15 

346,320,468.50 

86,675,292.28 

2,029,621,139.66 

286,755,692.44 

 

 

 

 

2,313,186,226.69 

17,700,780.30 

2,330,887,006.99 

1,584,632,907.60 

64,506,468.01 

23,425,194.20 

354,892,289.42 

93,537,508.27 

2,120,994,367.50 

209,892,639.49 

 

 

    งบการเงินรวม

          บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดและคาใชจายที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556         

และ 2555 มรีายละเอยีดดังนี ้         

         

 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2556  บริษัทยอยไดขายทรัพยสินที่เปนโรงงานผลิตแผงโซลารเซลลที่ไดรับการสงเสริมดังกลาว

ใหแกบริษัทฯตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 20         

  

2556

2555
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  (หนวย : บาท)

   รายไดจากการขายและบริการ  

   รายไดอื่น  

   รวมรายได  

   ตนทุนขาย  

   ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา  

   ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร  

   คาใชจายขายและบริหาร  

   ตนทุนทางการเงิน  

   รวมคาใชจาย  

   กําไรกอนภาษีเงินได  

  

 

   

       ที่ไดรับสงเสริม ที่ไมไดรับสงเสริม    รวม

 

10,313,225.85 

0.00 

10,313,225.85 

5,590,141.92 

0.00 

0.00 

5,604.93 

0.00 

5,595,746.85 

4,717,479.00 

 

 

 

 

1,947,643,653.36 

22,186,359.62 

1,969,830,012.98 

1,361,978,977.03 

172,648.66 

131,239.07 

471,120,764.30 

28,714,032.34 

1,862,117,661.40 

107,712,351.58 

 

 

 

1,957,956,879.21 

22,186,359.62 

1,980,143,238.83 

1,367,569,118.95 

172,648.66 

131,239.07 

471,126,369.23 

28,714,032.34 

1,867,713,408.25 

112,429,830.58 

 

                         งบการเงินเฉพาะกิจการ    

                         งบการเงินเฉพาะกิจการ    

  (หนวย : บาท)

   รายไดจากการขายและบริการ  

   รายไดอื่น  

   รวมรายได  

   ตนทุนขาย  

   ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา  

   คาใชจายขายและบริหาร  

   ตนทุนทางการเงิน  

   รวมคาใชจาย  

   กําไรกอนภาษีเงินได  

 

   

       ที่ไดรับสงเสริม ที่ไมไดรับสงเสริม    รวม

 

11,114,147.66 

0.00 

11,114,147.66 

6,013,221.92 

0.00 

10,040.00 

0.00 

6,023,261.92 

5,090,885.74 

 

 

 

 

2,289,887,402.49 

14,691,375.60 

2,304,578,778.09 

1,560,643,556.12 

284,227.15 

394,117,767.78 

10,030,973.22 

1,965,076,524.27 

339,502,253.82 

 

 

 

 

 

2,301,001,550.15 

14,691,375.60 

2,315,692,925.75 

1,566,656,778.04 

284,227.15 

394,127,807.78 

10,030,973.22 

1,971,099,786.19 

344,593,139.56 

 

 

2556

2555
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41. การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทยอย          

          

 บริษทัยอยมผีลขาดทนุจากการดําเนนิงานตดิตอกันมาหลายปตามทีป่รากฏในขอมลูทางการเงินของบริษทัยอย ณ วนัท่ี 31          

ธันวาคม  2556  และ  2555 มีผลขาดทุนสะสมจนเกินทุนจํานวน 194.13 ลานบาท และ จํานวน 492.31 ลานบาท ตามลําดับ 

และในเดือนธันวาคม 2556 บริษทัยอยไดขายทรัพยสนิท้ังหมดทีเ่ปนโรงงานสาํหรบัผลติเซลลแสงอาทติยใหบรษิทัฯ การดาํเนนิงาน         

ตอเนื่องตอไปของบริษัทยอยข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานในอนาคต และการหาแหลงเงินทุน งบการเงินนี้ไดจัดทําตามสมมติฐาน         

วาบริษัทยอยจะยังคงดําเนินงานตอเนื่อง ดังนั้นจึงยังมิไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพยในราคาท่ีอาจจําหนายได และปรับปรุงหนี้สิน         

ตามจํานวนเงินที่ตองจายคืนและจัดประเภทบัญชีใหมซึ่งอาจจําปนถาบริษัทยอยไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได         

42. เหตุการณภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน          

          

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที ่2/2557 ลงวันท่ี 27 กุมภาพนัธ 2557 ท่ีประชุมมมีติใหจายเงินปนผล         

แกผูถือหุนในอัตรา 0.05 บาท ตอหุน เปนจํานวนเงินรวม  67.16 ลานบาท

43. การจัดประเภทบัญชีใหม           

         

 บริษัทฯ ไดทําการจัดประเภทบัญชีใหมงบการเงินป  2555  เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินป 2556         

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  (หนวย : บาท)

353,755,969.90

7,546,710.50

4,313,322.10

200,644,715.62

9,720,306.77

575,981,024.89

11,860,032.60

(7,546,710.50)

(4,313,322.10)

9,720,306.77

(9,720,306.77)

0.00 

365,616,002.50

0.00

0.00

210,365,022.39

0.00

575,981,024.89

      งบการเงินรวม    

ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น  

ลูกหนี้กรมสรรพากร  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

        รวม 

  

   

 

 กอนจัดประเภทใหม        เพิ่ม(ลด)         หลังจัดประเภทใหม
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  (หนวย : บาท)

347,712,387.75

3,453,595.89

197,814,973.72

9,683,515.68

558,664,473.04

3,453,595.89
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351,165,983.64

0.00

207,498,489.40

0.00

558,664,473.04

 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ    

ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

        รวม

 กอนจัดประเภทใหม        เพิ่ม(ลด)         หลังจัดประเภทใหม

44. การอนุมัติงบการเงิน          

          

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557         
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