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“รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ และซื่อสัตยตอลูกคา”

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 002





สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการให้บริการ

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)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(%)

(%)

(%)

(%)

1,341.29
257.00
21.71

276.79
(65.71)

2,093.08
914.82

1,178.25
1,074.63

0.80
(0.049)

0.88

17.09
(4.06)
(2.22)
(5.67)

รายการ         หนวย              2559          2558

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

1,807.32
263.75
21.06

561.19
93.03

2,097.88
780.40

1,317.48
1,074.63

0.80
0.069
0.98

26.82
4.45
4.27
7.06

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 004



สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการให้บริการ

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)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(%)

(%)

(%)

(%)

1,810.17
263.73
21.06

563.93
94.61

2,110.14
783.58

1,326.55
1,074.63

0.80
0.070
0.99

26.92
4.52
4.32
7.13

1,342.85
258.62
21.71

289.00
(62.18)

2,106.12
915.26

1,190.85
1,074.63

0.80
(0.046)

0.89

17.80
(3.83)
(2.04)
(4.94)

รายการ         หนวย              2559          2558

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 005





 

 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2559 ยังคงชะลอตัวต่อเน่ืองจากปี 2558 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศไทยที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ภายในประเทศ โดยเฉพาะปัจจัย

ด้านการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในประเทศอยู่ในระดับต่ำ ทำให้การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมลดต่ำลง นับเป็นปัจจัย

สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) คือ การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 

(Distribution Transformer) ส่งผลให้อัตราการเติบโตของยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแผนธุรกิจที่วางไว้  

 ในส่วนของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นธุรกิจรองของบริษัทฯ นั้น ในปี 2559 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการ

ใช้พลังงานทดแทนชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ

เป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 

หรือโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัด

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจากการใช้ผลผลิตจากระบบ โซล่าร์รูฟท็อปของตนเอง อีกท้ังราคาแผงโซล่าร์เซลล์ในปัจจุบันน้ันลดต่ำลง

กว่าในอดีตเป็นอย่างมาก จึงเป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนสนใจในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น 

ทำให้ผลการดำเนินงานในธุรกิจนี้ของบริษัทฯ ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต

 

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 007

ย้อนกลับสารบัญ

นาย วิชิต แย้มบุญเรือง
ประธานคณะกรรมการ

สารจากประธานคณะกรรมการ



 อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับลดต้นทุนการ

ผลิตให้ต่ำลง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันที่สูงกว่าในอดีตทั้งอุตสาหกรรม

หม้อแปลงไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยคาดการณ์ว่า สภาวะเศรษฐกิจในปี 2560 จะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ 

ท้ังทางด้านการส่งออกและการลงทุนในประเทศ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีการปฏิรูปตามลำดับข้ันตอนตามท่ีรัฐบาล

กำหนดไว้ 

 สุดท้ายนี้ ทางคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน 

รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ยืนยันที่จะพัฒนาศักยภาพใน

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน บนพื้นฐานความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ในส่วนความมุ่งมั่นขององค์กรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและเราจะยังคงรักษาไว้และดำเนิน

การให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

  

           (นายวิชิต แย้มบุญเรือง)        

    ประธานคณะกรรมการ        

        

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 008



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการ
บริษัทเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ และ นายวราห์ ทองประสินธ์ุ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์
เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็น
เจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทแต่อย่างใด
 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งในการ
ประชุมได้เชิญฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าประชุมเพ่ือช้ีแจงหรือให้ข้อมูลตามวาระท่ีเก่ียวข้อง โดยมีการพิจารณา
เรื่องสำคัญตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
 
 1. สอบทานงบการเงินของบริษัท ทั้งงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร

 2. พิจารณาการทำรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่พบรายการที่มีเงื่อนไข ที่ไม่เป็นไปตามปกติการค้า หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

 3. เสนอรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อสั่ง
การให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีระบบการควบคุมภายในท้ัง 5 ส่วน คือ องค์กร
และสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
รวมถึงระบบการติดตาม อย่างเพียงพอและเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  
 5. พิจารณาคัดเลือกแต่งต้ังและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้ง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

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

(นายวินัย วิทวัสการเวช)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 009





ขอมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

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 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์    : 0-2009-9000

โทรสาร    : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี   : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 

 ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถจำแนกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

 1) ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution Transformer) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง

ไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่มีกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1 kVA ถึง 30,000 kVA ทั้งชนิดแบบน้ำมันและแบบแห้ง รวมทั้งส่วนประกอบหม้อแปลง

ไฟฟ้าระบบจำหน่าย 

 2) งานบริการ ได้แก่ งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย และงานบริการบำรุงรักษาระบบ

ไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการและขายจำนวน 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

 3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง

โดยโรงไฟฟ้าฯ แห่งแรกท่ีจ.ปราจีนบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้า จำนวน 1.26 เมกกะวัตต์ต่อปี จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และได้รับการสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 

 ส่วนอีกหน่ึงแห่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง

จ.นนทบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้า จำนวน 3.35 เมกกะวัตต์ต่อปี จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าน่ครหลวง อัตราการรับซ้ือไฟฟ้าไม่เกิน

5.66 บาทต่อหน่วย คงท่ีตลอดอายุสัญญา 25 ปี

 4) งานพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายเซลล์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทั้งยัง

สามารถผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 60 เมกกะวัตต์ต่อปี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เอง และเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายท่ีมีคุณภาพสูงและส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 

โดยปัจจัยที่สนับสนุนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่มีคุณภาพ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การเลือกใช้วัสดุในการผลิตท่ีมีคุณภาพใช้วัตถุดิบท่ีทันสมัย เช่น การนำขดลวดแรงต่ำแบบทองแดงแผ่นบางมาใช้แทนลวดทองแดงเส้น 

อันจะทำให้หม้อแปลงทนทานต่อกระแสลัดวงจรได้ดี อีกท้ังพนักงานผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละข้ันตอนมีทักษะและประสบการณ์สูง 

และมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

การออกแบบและการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมันชนิดปิดผนึก และหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบแห้งชนิด

เรซิน จาก Starkstrom-Geratebau GmbH ประเทศเยอรมัน เป็นต้น

 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีในการใช้สีผสมน้ำ (Water-Based Paints) จากประเทศเยอรมัน มาใช้ในกระบวนการผลิตตัวถัง

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะไม่มีการใช้ทินเนอร์เป็นส่วน

ประกอบในเนื้อสีเลย

 สำหรับกลุ่มลูกค้าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ลูกค้าภาคเอกชน เช่น ผู้รับเหมาโครงการต่างๆ หรือบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีกำลัง

ขยายงาน และลูกค้าในต่างประเทศ ได้แก่ ลูกค้าในแถบประเทศอาเซียน ประเทศในตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทฯ

มีสัดส่วนลูกค้าเอกชน ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 76.14, 10.11 และ 13.75 ตามลำดับ

 ทั้งนี้ปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับการขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะ

ปรับตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงจะเห็นได้จากปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดใน

ปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 26,942 27,345 และ 29,619 เมกะวัตต์ หรือมีอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 5.39, 1.50 

และ 8.32 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2557 2558 และ 2559 

ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 0.75, 2.8 และ 3.1 ตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปริมาณความต้องการไฟฟ้า

สูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะปี 2559 ที่มีปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงกว่าปี 2558 เป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนโอกาสใน

การเติบโตของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการไฟฟ้าดังกล่าว

 ปัจจุบันมีผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายอยู่ในตลาดประมาณ 25 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆ เป็นจำนวนมาก จึง

ส่งผลให้สภาพการแข่งขันในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าค่อนข้างสูงกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดหม้อแปลง

ไฟฟ้าระบบจำหน่ายเป็นอันดับ 1 ในประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555-2558 ประมาณร้อยละ 20% โดยมี

คู ่แข่งขันที่สำคัญ เช่น บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด, บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแมกซ์เวล 

อิเลคทริค จำกัด เป็นต้น
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งานบริการ

 

 บริษัทฯ จะเสนอการขายงานบริการ เช่น งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ควบคู่กับเสนอขาย

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย นอกจากน้ีศูนย์บริการและขายอีก 10 แห่งท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการขาย

งานบริการเน่ืองจากมีโอกาสพบปะกับลูกค้าต่างๆ เป็นจำนวนมาก ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบจำหน่ายทุกยี่ห้อ 

 

 อุตสาหกรรมงานบริการ ยังมีแนวโน้มเติบโตสม่ำเสมอตามยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีมากขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรม

งานบริการยังสามารถเติบโตจากงานบริการระบบไฟฟ้า เช่น งานบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ สำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมงานบริการ ยังไม่รุนแรงมากนัก โดยบริษัทฯ จะมีจุดแข็งในงานบริการ คือ มีศูนย์

บริการและขายมากที่สุดในประเทศถึง 10 แห่ง กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศ สำหรับคู่แข่งขันในธุรกิจบริการ เช่น บริษัท

ไทยแม็กซ์เวล อิเลคทริค จำกัด บริษัท อาร์-ซัพพอร์ต จำกัด บริษัท เอ บี บี จำกัด บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด และ

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ในปี 2559 บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนางานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริการ, การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่

ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานแล้ว เป็นต้น

 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง โดยโรงไฟฟ้าฯ แห่งแรกต้ังอยู่ท่ีตำบลกรอกสมบูรณ์ 

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้า จำนวน 1.26 เมกกะวัตต์ต่อปี จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และได้รับการสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 

 ส่วนอีกหน่ึงแห่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง 

ตั้งอยู่ที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้า จำนวน 3.35 เมกกะวัตต์ต่อปี จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่

การไฟฟ้านครหลวง อัตราการรับซ้ือไฟฟ้าไม่เกิน 5.66 บาทต่อหน่วย คงท่ีตลอดอายุสัญญา 25 ปี 

 

 ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จะไม่มีการแข่งขันเนื่องจากเป็นการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ

หน่วยงานของรัฐ 
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ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Business)

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon) โดยสามารถผลิตแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ได้ต้ังแต่กำลังไฟ 30 วัตต์จนถึง 320 วัตต์ ข้ึนอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีบริษัทฯ ผลิตได้

จะมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 12-15 ของพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังหมด

ท่ีได้รับและมีอายุการใช้งาน 20-25 ปี โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีผลิตได้จะได้รับการทดสอบทุกแผงก่อนส่งไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

ท้ังน้ีราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผันแปรตามราคาวัตถุดิบหลัก คือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ค่อนข้างมาก เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีความสำคัญและมีมูลค่าสูง โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด จะมีลูกค้าท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ ซ่ึงเป็นลูกค้ากลุ่มท่ีดำเนินธุรกิจจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือกลุ่มท่ีดำเนินธุรกิจบริการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

 

 อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเริ่มมีการเติบโตสูงมากขึ้นในปี 2558 โดยเปรียบเทียบได้

จากมูลค่าการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศไทย ปี 2558 จำนวน 86,158 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ีมีมูลค่าการลงทุน 

จำนวน 7,319 ล้านบาท และในปี 2558 บริษัทผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในประเทศที่มีโรงงานผลิตเอง มีกำลังการผลิตรวม

กันท้ังส้ิน ประมาณ 3,944 เมกะวัตต์ต่อปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือส่งออกตามเง่ือนไข BOI                              

 ทำให้สภาพการแข่งขันในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันนั้นค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากอุตสาหกรรมงานบริการติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar System) เติบโตอย่างก้าวกระโดด เอ้ืออำนวยให้เกิดบริษัทใหม่ๆ ท่ีดำเนินธุรกิจเก่ียว

กับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาแข่งขันมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศยังมีตลาดในต่างประเทศ

ที่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงรองรับอยู่
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รายการระหวางกัน

 บจ.เอกรัฐโซลาร  

         บจ.เอกรัฐเอ็นเนอยี่  

         บจ.เอกรัฐเคมีคอล  

         บจ.เควี แอสเซ็ท  

         นางสาวธีรยา กนกพฤกษ 

         บจ.จุฬาวิศวกรรม 

      

จาํหนายเซลลแสงอาทติยและแผงเซลลแสงอาทิตย   

ประกอบกิจการเก่ียวกับไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย   

ไมไดประกอบกิจการ   

ลงทุนในบริษทัอืน่

จาํหนายอปุกรณประปาและอปุกรณอืน่

บริษัทยอยและกรรมการรวมกัน  

บริษัทยอยและกรรมการรวมกัน  

ผูถือหุนรวมกัน  

ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  

ผูถือหุน

ผูถือหุนรวมกัน

          บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาดังนี้   

 

         ลักษณะความสัมพันธ  

 

        ประเภทธุรกิจ  

 

 

 ราคาซ้ือขายสินคา   

 ราคาซ้ือทรัพยสิน   

 รายไดคาเชาและบริการ   

 ดอกเบี้ยรับ   

   

 ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมกัน   

 นําใบหุนมาค้ําประกันเงินกูบริษัทฯ ที่มีกับธนาคาร   

       นโยบายในการกําหนดราคา        ลักษณะรายการคา 

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน          

          

 บริษทัฯ มรีายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอยางมสีาระสาํคัญ กิจการเหลานีเ้ก่ียวของกันโดยการมผูีถือหุนและ/หรือ         

กรรมการกลุมเดียวกัน สนิทรัพย หนีส้นิ รายไดและคาใชจายของบริษทัฯ สวนหนึง่เกิดจากรายการบัญชีทีเ่ก่ียวของกัน ดังนัน้งบการเงิน

ไดรวมผลของรายการดังกลาว โดยใชนโยบายกําหนดรายการท่ีเปนปกติทางธรุกิจกับกิจการท่ีเกีย่วของกันเชนเดียวกับทีคิ่ดกับลกูคารายอืน่ 

  เปนไปตามราคาตลาด     

              เปนไปตามราคาตลาด     

              ใชราคาตามสัญญาท่ีตกลงกัน     

              ใชอัตราท่ีตกลงกันและเปนไปตามอัตราดอกเบี้ย     

              ของธนาคารพาณิชย     

              ตามท่ีตกลงรวมกันและสัดสวนของราคาท่ีซ้ือ     

              รอยละ 2 ตอป     
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 รายการบัญชีที่เปนสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 2558 ประกอบดวย

    

ลูกหนี้อื่น  

    บจ.เอกรัฐโซลาร

   บจ.เอกรัฐเอ็นเนอย่ี

        รวม  

คาธรรมเนียมค้ําประกันจายลวงหนา

    บจ.เควี แอสเซ็ท

    นางสาวธีรยา กนกพฤกษ

        รวม

เจาหนี้การคา  

    บจ.เอกรัฐโซลาร

   

         

  

 

  

   

 

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน          

          

 บริษทัฯ มรีายการบัญชีกับกิจการทีเ่ก่ียวของกันอยางมสีาระสาํคัญ กิจการเหลานีเ้ก่ียวของกันโดยการมผีูถือหุนและ/หรือ         

กรรมการกลุมเดียวกัน สนิทรพัย หนีส้นิ รายไดและคาใชจายของบริษทัฯ สวนหนึง่เกิดจากรายการบัญชีท่ีเก่ียวของกัน ดังนัน้งบการเงิน

ไดรวมผลของรายการดงักลาว โดยใชนโยบายกําหนดรายการท่ีเปนปกติทางธรุกิจกับกิจการท่ีเกีย่วของกันเชนเดียวกับท่ีคิดกับลกูคารายอืน่ 

  เปนไปตามราคาตลาด     

              เปนไปตามราคาตลาด     

              ใชราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน     

              ใชอัตราท่ีตกลงกันและเปนไปตามอัตราดอกเบ้ีย     

              ของธนาคารพาณิชย     

              ตามท่ีตกลงรวมกันและสัดสวนของราคาท่ีซ้ือ     

              รอยละ 2 ตอป     

  (หนวย : บาท)

189,378,250.00 

29,564,872.67 

(218,943,122.67)

0.00 

 

0.00 

10,067,834.17 

(10,067,834.17)

0.00 

0.00 

(1,425,532.93)

1,425,532.93 

0.00 

189,378,250.00 

38,207,173.91 

(227,585,423.91)

0.00 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บจ.เอกรัฐโซลาร

เงินใหกูยืม 

ดอกเบี้ยคางรับ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืม

      ดอกเบ้ียคางรบัจากบรษิทัยอย

      เงินใหกูยืม-สุทธิ

  

         

  

 

  

   

 

     2558     เพิม่ข้ึน       ลดลง          2559
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  (หนวย : บาท)

     2559      2558

 

28,119,157.96

38,000.00

28,157,157.96

570,180.85

570,180.85

1,140,361.70

  

2,776,181.68

 

27,162.00

14,000.00

 41,162.00

2,144,813.51

2,144,813.51

4,289,627.02

 

3,320,848.50

 

 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   



  (หนวย : บาท)

     2559      2558

 

603,968.33 

0.00 

140,749.71 

26,104,150.51 

10,067,834.17 

10,067,834.17 

24,000.00 

3,523,032.67 

3,523,032.67 

5,250,000.00 

4,495,856.03 

 

 

 

1,988,898.95 

1,695.00 

27,162.00 

0.00 

10,545,411.14 

10,545,411.14 

14,000.00 

2,501,500.44 

2,501,500.44 

0.00 

0.00 

 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 รายไดและคาใชจายกับกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวของกัน  มีสาระสําคัญรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

    

 บจ.เอกรัฐโซลาร

ซ้ือสินคา 

ซ้ือทรัพยสินอื่น

รายไดอื่น 

รายไดงานติดต้ังระบบ

ดอกเบี้ยรับ

หนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ

    บจ.เอกรัฐเอ็นเนอย่ี

คาเชา 

    บจ.เควี แอสเซ็ท

คาธรรมเนียมค้ําประกัน

    นางสาวธีรยา กนกพฤกษ

คาธรรมเนียมค้ําประกัน

    บจ.จุฬาวิศวกรรม

รายไดบริการ

ตนทุนบริการ
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 ปจจัยความเสี่ยง

 บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ทำหน้าท่ีประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างไร

ก็ตามแม้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเส่ียง บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงมีปัจจัยเส่ียงในรอบปี 2559 สรุปได้ดังน้ี

 

 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

  1.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้าหม้อแปลงระบบจำหน่ายเฉพาะราย

   รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ในปี 2557 2558 และ 2559 

  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

  เป็นจำนวนเงินรวม 358.90 ล้านบาท 267.60 ล้านบาท และ 113.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.53 ร้อยละ 

  12.92 และ ร้อยละ 7.80 ตามลำดับ ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจาก

  ยอดรายได้รวมทุกกลุ่มลูกค้าในปี 2559 ซ่ึงมีจำนวน 1,619.99 ล้านบาท ลดลง 472.13 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ

  กับปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 22.57 ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ เห็นได้ว่าสัดส่วนของรายได้ใน

  กลุ่มลูกค้าราชการปี 2558 มีรายได้ 267.60 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้ 113.31 ล้านบาท ลดลง 154.29 ล้านบาท

  หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 57.66

   ท้ังน้ีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการลดลงเน่ืองมาจากงบประมาณของหน่วยงานราชการมีการเล่ือน

  ระยะเวลาประมูลงานในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 อย่างไรก็ตามงบประมาณของหน่วยงานราชการจะมีการเปิด

  ประมูลต่อเนื่องทุกปี และแนวทางในการชดเชยรายได้จากการพึ่งพาลูกค้าหม้อแปลงระบบจำหน่ายเฉพาะราย

  ดังกล่าวบริษัทฯ มีการดำเนินการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่เพ่ือเพ่ิมรายได้อีกช่องทางหน่ึง

  1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 

   ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ซ่ึงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

  ระบบจำหน่ายต้องใช้วัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน ทองแดง น้ำมันหม้อแปลง  

  เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ดังจะเห็นได้จากราคา

  เหล็กซิลิคอนที่บริษัทฯ จัดซื้อมีราคาเฉลี่ยในปี 2559 ได้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 4.49 ราคา

  ทองแดงท่ีบริษัทฯ จัดซ้ือในปี 2559 ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 3.40 ราคาน้ำมันหม้อแปลงท่ีบริษัทฯ 

  จัดซื้อในปี 2559 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 5.52 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบดังกล่าวมานี้ 

  ทำให้ผลกระทบท่ีมีต่อต้นทุนรวมในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีการวางแผนการ

  จัดหาวัตถุดิบและมีการสำรองวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตได้ประมาณ 3 เดือน  
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  1.3 ความเสี่ยงจากคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

   หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบส่งกำลังไฟฟ้า หากเกิดการชำรุดเสียหายจะส่งผลกระทบต่อ

  ผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยเป็นอย่างมาก ดังน้ันหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผลิตให้มีคุณภาพสูง

  จึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่เหล็กซิลิคอน, ลวดทองแดง, ทองแดงแผ่น, กระดาษฉนวน, 

  น้ำมันหม้อแปลง, ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาวัตถุดิบ

  ไม่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ ได้จัดทำข้ันตอนการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001 ประกอบด้วยข้ันตอนการออกแบบ, 

  กำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลง โดยมีการตรวจสอบ ทดสอบ คัดเลือกผู้ส่งมอบที่มี

  คุณสมบัติตามที่ต้องการ มีการตรวจรับวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่บริษัทฯ สั่งเข้ามาใช้ในการผลิตเป็นไป

  ตามคุณสมบัติที่กำหนด มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

   ในปี 2559 รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 85.38 ของงานขายหม้อแปลง

  และงานบริการ ซ่ึงรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้จากการขายสินค้าท่ีต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญ 

  ดังน้ันการพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง จึงมีความสำคัญต่อการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

  ซ่ึงการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความชำนาญอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ

  มีระบบการดำเนินงานท่ีดีเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงาน ISO 9001 ซ่ึงมาตรฐาน ISO จะมีการกำหนดวิธีปฏิบัติงาน 

  การฝึกอบรมและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในกรณีท่ีรับพนักงานใหม่จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถทำความเข้าใจ

  ข้ันตอนการทำงาน ซ่ึงจะทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังบริษัทฯ ยังมีการอบรมเพ่ือพัฒนา

  คุณภาพพนักงานอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการให้ผลประโยชน์และมีมาตรการจูงใจพนักงานต่างๆ เช่น 

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจำปี รางวัลตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯ มานาน 

  ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการลดการสูญเสียบุคลากร
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 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

  

  ความเสี่ยงจากการรับซื้อพลังงานของภาครัฐ

   ในปี 2559 ภาครัฐมีนโยบายและดำเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครง 

  การต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาทั้ง Solar Roof และ Solar Farm ดังนี้

   

   2.1 ความเสี่ยงเนื่องจากมีกฎหมาย Anti-Damping

    ความเส่ียงเน่ืองจากมีกฎหมาย Anti-Damping ผลิตภัณฑ์โซล่าร์เซลล์จากประเทศจีน ของสหภาพยุโรป 

   และสหรัฐอเมริกา ทำให้มีผู้ประกอบการจากประเทศจีนเข้ามาต้ังโรงงานผลิตเซลล์ฯ และแผงโซล่าร์เซลล์

   ในประเทศไทยมากข้ึน เพ่ือหลีกเล่ียงกฎหมายดังกล่าว และเพ่ือให้ได้รับใบ Certificate of Origin ทำให้

   มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องหาทางลดต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

 

   2.2 ความเสี่ยงจากการรับซื้อพลังงานของภาครัฐ

    2.2.1 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

   ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 

   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และได้เปิดให้ผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าเข้า

   ร่วมโครงการโดยรวม 800 mw ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ย. 2558 นั้น ปรากฏผลว่าในปี 2559 มีผู้ผ่านการ

   คัดเลือกเพียง 281 mw ยังคงเหลืออีก 519 mw ซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการดำเนินการโครงการ

   ในรูปแบบเดิมต่อหรือไม่  อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

   อนุรักษ์พลังงานได้ประกาศโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐฯ เพื่อลดการ

   ใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐฯ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐฯ สร้างเป็นแหล่ง

   เรียนรู้ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ จะเข้าไปร่วมดำเนินการได้

 

    2.2.2 เม่ือเดือนมกราคม 2558 สำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ประกาศให้สิทธิประโยชน์ 

   สำหรับผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีติดต้ังระบบ Solar Rooftop สำหรับการใช้ภายในกิจการ จึงเป็นอีกช่องทาง

   หน่ึงท่ีบริษัทฯ จะเข้าไปร่วมดำเนินการ
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 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

  

  3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

   บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด เน่ืองจากบริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือ

  จากธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารได้กำหนดอัตราดอกเบ้ียต่างๆ ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของวงเงินท่ีใช้ ดังน้ี

   3.1.1 วงเงินกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี

   3.1.2 วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และหรือทรัสต์รีซีทส์ และหรือเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือวงเงินหนังสือค้ำ

   ประกัน โดยหากเงินกู้เป็นสกุลเงินบาทคิดอัตราดอกเบ้ียในอัตรา MOR ต่อปี และหากเงินกู้เป็นสกุลเงิน

   ตราต่างประเทศธนาคารจะกำหนดอัตราดอกเบ้ีย SIBOR หรือ LIBOR จากอัตราสูงสุดท่ีเสนอให้กู้ หรือ

   ตามแต่ธนาคารจะพิจารณากำหนดในแต่ละคร้ัง ในวันก่อนหน้าวันเร่ิมต้นของงวดเวลาดอกเบ้ียในแต่ละ

   งวด 2 วันทำการ

   ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงตาม

  สภาวะตลาด โดยอัตราดอกเบี้ยในปี 2558 และ 2559 อัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับร้อยละ 6.50 และร้อยละ 

  6.25 และ อัตราดอกเบี้ย MOR เท่ากับร้อยละ 7.37 และ ร้อยละ 7.12 ตามลำดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ

  อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกัน

  ความเสี่ยงดังกล่าว

  3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

   บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายจากต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน 

  ขดลวดท่ีใช้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ซ่ึงการเสนอราคาและการชำระเงินค่าวัตถุดิบจะใช้เงินเหรียญสหรัฐเป็นหลัก 

  อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามดูอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

  ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน
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 4. ความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง

  จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีผลต่อเนื่องมาถึง

 ปี 2560 จากการประมาณการของสำนักเศรษฐกิจต่างๆ GDP อยู่ในช่วง 3.3-3.5% ซึ่งส่วนใหญ่คาดหมายว่าจะเกิดการ

 ลงทุนภาครัฐในด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ กับการขยายตัวด้านพลังงานทดแทนเป็นหลัก ในภาคการผลิต และการส่งออก 

 ยังไม่มีสัญญาณการปรับตัวที่ดีในระยะสั้นนี้ เนื่องจากกำลังซื้อยังอยู่ในภาวะขาดความเชื่อมั่น หากโครงการลงทุนภาครัฐ 

 สามารถเร่งรัดการดำเนินการได้เร็ว ในช่วงคร่ึงปีแรก คงได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมาย

  แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จะมีการชะลอตัวอย่างชัดเจน แต่ยังมีกลุ่มตลาดพลังงานทดแทนท้ังในประเทศและ

 ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์จำนวนมาก โดยเฉพาะปี 2559 ต่อเน่ือง

 ไปถึงปี 2560 ซึ่งตลาดกลุ่มนี้มีการแข่งขันด้านคุณภาพเป็นหลัก นับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ในการผลักดันยอดขาย

 ชดเชยกับตลาดภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีถดถอยลงไป 

 5. ความเสี่ยงเนื่องจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)   

  จากการที่อาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 เช่นกัน ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากสินค้าของประเทศอาเซียนอ่ืนเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี ทำให้ผู้ประกอบการไทย

 และผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนต้องแข่งขันมากข้ึน ทำผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพ และได้รับประโยชน์

 มากข้ึน แต่ท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของไทยมีความแข็งแกร่งมากกว่าประเทศอาเซียนอ่ืน จึงเป็นโอกาสของ

 อุตสาหกรรมหม้อแปลงของประเทศไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการส่งออกหม้อแปลงมากกว่าการนำเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า 

 ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศไทย ก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้า

 ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเช่นกัน
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

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

 

ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559/1

        สดัสวนการถือหุน (%) 

 

          รายชื่อผูถือหุน

1. บริษัท เควี แอสเซ็ท จํากัด*

2. น.ส.ธีรยา   กนกพฤกษ

3. น.ส.ชัชชฎา   กนกพฤกษ

4. นายภูมิพัฒน   นําไพศาล

5. นายกองไกล   กนกพฤกษ

6. น.ส.อุรวี   กนกพฤกษ

7. นายจีรพงษ   อิศรางกูร ณ อยุธยา

8. นางภารดี   เจียมจรรยา

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

10. นายพรชัย   ทองวานิช

 รวม

170,000,000

128,550,000

100,000,000

55,500,000

26,240,000

26,000,000

19,600,000

17,000,000

15,154,538

15,134,187

573,178,725

 

 

  

  

12.656

9.570

7.444

4.132

1.953

1.936

1.459

1.266

1.128

1.127

42.671

 

  

 

  

  

        จํานวนหุน

 /1ขอมูลจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 025



 หมายเหตุ :

 * รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด ประกอบด้วย

        สดัสวนการถือหุน (%) 

 

          รายชื่อผูถือหุน

1. น.ส.รมพิศมศรี  นอยใจบุญ

2. นายวรพหล   แสงเทียน

3. น.ส.พิมลวรรณ  แสงเทียน

4. น.ส.วรรณรวี   โตพงษเกษม

5. นางดารณี   กันตามระ

6. นายดนุชา   นอยใจบุญ

7. นายดรุณวัฒน  นอยใจบุญ

8. น.ส.โฉมพิชา   นอยใจบุญ

9. นายเริงรัฐ   นอยใจบุญ

10. นายวิสิฐศักด์ิ  นอยใจบุญ

11. น.ส.พีรยจันทร  นอยใจบุญ

12. น.ส.ขนิษฐา   โตพงษเกษม

 รวม

99,275

41,250

41,250

17,188

27,500

48,125

27,500

99,275

17,188

17,187

97,075

17,187

550,000

 

  

  

18.05

7.50

7.50

3.13

5.00

8.75

5.00

18.05

3.13

3.12

17.65

3.12

100.00

 

  

 

  

  

        จํานวนหุน

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 026



         ช่ือ-สกุล

 

 
นายวิชิต แยมบุญเรือง

นายวินัย วิทวัสการเวช

นายวราห  ทองประสินธุ

นายพิทักษ ไชยเจริญ

นายดนุชา นอยใจบุญ

นายอนันต สันติชีวะเสถียร

นางดารณี กันตามระ

นางสาวอุรวี กนกพฤกษ

นายวิวัฒน แสงเทียน

นายชาตรี ศิริพานิชกร

 

กรรมการอิสระ/

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

กรรมการผูจัดการ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน/

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

กรรมการ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

กรรมการ

กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

1,407,310

108,039

340,544

3,063,720

1,895,453

26,000,000

170,000

 

 

  

  

0.105

0.008

0.025

0.228

0.141

1.936

0.013

 

  

 

  

  

                ตําแหนง     จํานวน   รอยละ

  การถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 027

-

-

-

-

-

-



โครงสรางองคกร ตําแหนงและสายการบังคับบัญชา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

                  ระดับ 1 : ระดับบริษัท

การจัดการ 

โครงสรางองคกรของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

          

ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คณะกรรมการความปลอดภัย

สำนักกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะที่ปรึกษา

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานขาย

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการ
สายโรงงาน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายพลังงานแสงอาทิตย์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทั่วไป

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ

กรรมการผู้จัดการ

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 028 รายงานประจำปี 2559

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 029



คณะกรรมการบริษัท
 
 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้
  
   1. นายวิชิต  แย้มบุญเรือง  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
  2. นายวินัย  วิทวัสการเวช  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  3. นายพิทักษ์  ไชยเจริญ  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
        พิจารณาผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
  4. นายวราห์  ทองประสินธุ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  5. นายชาตรี   ศิริพานิชกร  กรรมการอิสระ/
        กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
  6. นางสาวอุรวี  กนกพฤกษ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  7. นายวิวัฒน์  แสงเทียน  กรรมการ
  8. นายดนุชา  น้อยใจบุญ  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/
        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  9. นายอนันต์  สันติชีวะเสถียร  กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
  10. นางดารณี  กันตามระ  กรรมการ
  

  โดยมีนางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล เป็นเลขานุการบริษัท
 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มีกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ท่าน คือ นายปริญญา นาคฉัตรีย์
 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีกรรมการ เข้ารับตำแหน่งจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาตรี ศิริพานิชกร

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 030



 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
  
  นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร หรือ นายดนุชา น้อยใจบุญ หรือนางดารณี กันตามระ กรรมการสองในสาม 
 ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 
 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 
  คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการดำเนินกิจการการค้าของบริษัทฯ 
 และให้คำแนะนำดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
 ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุป
 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

  1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อคอยตรวจสอบ
  การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
  2. วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน
  ของบริษัท
  3. พิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท
  4. กำหนดและพิจารณาแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัท
  5. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการ
  บริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
  6. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  7. พิจารณางบประมาณประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบทำการและงบลงทุน
  8. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบ
  บัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  9. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพ่ิมทุน การออกหุ้นกู้ เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
         10. จัดทำความเห็นรายการต่างๆ ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้ความเห็นเพ่ือขอเสนออนุมัติ
  รายการต่างๆ
         11. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
         12. อนุมัติการแต่งตั้งการว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
         13. แต่งต้ังและมอบอำนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด
  แทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อ
  ให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการ
  ยกเลิกเพ่ือถอนเปล่ียนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
         14. กำหนดและพิจารณาอนุมัติรายการอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท หรือที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
  สมควรที่จะดำเนินกิจการนั้นๆ ซึ่งก่อประโยชน์ต่อบริษัท

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 031



   ทั้งนี้อำนาจในการดำเนินการค้าดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 การรับโอนกิจการ การซ้ือหรือจำหน่ายทรัพย์สินรวมตลอดถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีสำคัญของบริษัท
 จดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
 ตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ 
 กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ
  
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปน้ี
  
   1. นายวินัย  วิทวัสการเวช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   2. นายพิทักษ์  ไชยเจริญ  กรรมการตรวจสอบ
   3. นายวราห์  ทองประสินธุ์  กรรมการตรวจสอบ
 
   โดยมี นางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  
  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

  ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

    คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการ
  ตรวจสอบเห็นชอบด้วย หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

    1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
    2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
  และมีประสิทธิผล โดยรวมประเด็นดังนี้
    2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้า
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
   2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบัติหน้าที่และการ
   รายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชา
  3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมายว่า
  ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความ
  เหมาะสมและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่อาจทำให้
  ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
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  6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเร่ืองต่างๆ 
  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
  7. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท้ัง 
  ติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
  คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง
  8. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง กรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้เปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน
  9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
  ของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังน้ี
   9.1 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
   แต่ละท่าน
   9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังน้ี
    - ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
    หลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร
   9.3 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
   ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท
  10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะท่ีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
 ยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน 
ดังต่อไปนี้
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  1. นายพิทักษ์  ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  2. นางสาวอุรวี  กนกพฤกษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  3. นายดนุชา   น้อยใจบุญ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  4. นายชาตรี   ศิริพานิชกร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  โดยมี นายดนุชา น้อยใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 มีกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ท่าน คือ นายปริญญา นาคฉัตรีย์
 ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 มีกรรมการ เข้ารับตำแหน่งจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาตรี ศิริพานิชกร 

 ขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับอนุมัติ
 จากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปน้ี

  1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
  2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกับการสรรหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
  3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท 
  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง
  กับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป
  5. เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ
  6. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
  7. ดำเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  8. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการชุดต่างๆ 
  และท่ีปรึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
   สำหรับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าข้ึนไป และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบฯ ให้
  คณะกรรมการจัดการพิจารณาผลตอบแทน เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกล่ันกรอง แล้วเสนอ
  ให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
  9. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการ
  บริษัทเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
  10. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
  11. เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี ของพนักงานท้ังหมดของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท
  พิจารณาเห็นชอบ
  12. พิจารณากล่ันกรองระเบียบเก่ียวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

Z
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน ดังต่อไปน้ี
  
  1. นายดนุชา  น้อยใจบุญ  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
  2. นายอนันต์  สันติชีวะเสถียร  กรรมการบริหารความเส่ียง
  3. นายวิเทพย์  วชิรพาหุ  กรรมการบริหารความเส่ียง
  4. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ  กรรมการบริหารความเส่ียง
  5. นายวีระ  นิยมไทย   กรรมการบริหารความเส่ียง
  6. นายไพฑูรย์  อินทรวิสูตร  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  7. นางสุภาพร   จันทร์สุโรจน์  กรรมการบริหารความเส่ียง
  8. นายสมพงค์  รอบโลก     กรรมการบริหารความเส่ียงและเลขานุการ

 ขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

  1. ประเมิน วิเคราะห์และพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียง กระบวนการช้ีบ่งและประเมินความเส่ียงท่ีอาจ
  เกิดข้ึนในอนาคต
  2. กำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ท่ีครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีสำคัญ 
  คือ ความเส่ียงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขัน การผลิต การจัดซ้ือ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้าน
  สภาพคล่อง และความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
  3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล
  และกำกับดูแลปริมาณความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
  4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวมถึง ความมีประสิทธิผลของระบบ 
  และการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำหนด
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
  กับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงท่ีกำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือ
  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
   
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วย
  กรรมการไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมด และมติท่ีประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ี
  เข้าประชุม ท้ังน้ีให้รายงานคณะกรรมการบริษัททุกๆ 6 เดือน

ย้อนกลับสารบัญ
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คณะกรรมการจัดการ
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปน้ี
 
  1. นายดนุชา  น้อยใจบุญ  กรรมการผู้จัดการ
  2. นายอนันต์  สันติชีวะเสถียร  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
  3. นางดารณี  กันตามระ  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารท่ัวไป

 ขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

  คณะกรรมการจัดการมีขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ในเร่ืองเก่ียวกับ
 การดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ โดยร่วมกำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน 
 กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
 เห็นชอบก่อนดำเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีกำหนด 
 โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าท่ีท่ีสำคัญ ดังน้ี

  1. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
  ประจำปีของบริษัท เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และ
  กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ
  3. พิจารณากำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน 
  การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
  4. พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ
  5. อนุมัติการแต่งต้ัง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และ
  สวัสดิการ สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ยกเว้นการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง 
  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากล่ันกรองก่อน 
  สำหรับการแต่งต้ัง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าข้ึนไปและท่ีปรึกษา 
  ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจาก
  คณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังน้ี
   5.1 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่ง
   คณะกรรมการจัดการสามารถดำเนินการได้ตามวงเงินท่ีกำหนด
   5.2 ในกรณีท่ีไม่เข้ากรณีตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการจัดการมีอำนาจในการอนุมัติดำเนินการทาง
   การเงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติ
   ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) 
   และมีอำนาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน 
   โครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมท้ังในกิจการร่วมค้า และเม่ือได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับสารบัญ
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  6. มีอำนาจแต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะ
  กรรมการจัดการที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัด
  การภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการจัดการสามารถยกเลิก 
  เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอำนาจน้ันๆ ได้
  7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ การดำเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

   อน่ึง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีทำให้คณะกรรมการ
  จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการ สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีสำนักงาน
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
  รายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ ท่ีมีการกำหนดขอบเขตท่ีชัดเจน
   
   ท้ังน้ีการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการน้ัน ต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
  และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีท่ีการดำเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย
  ของกรรมการจัดการท่านใด หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ กลต.) ให้คณะกรรมการจัดการ
  นำเสนอเร่ืองดังกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการ
  และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
  
  1. นายดนุชา  น้อยใจบุญ  กรรมการผู้จัดการ
  2. นายอนันต์  สันติชีวะเสถียร  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
  3. นายวิเทพย์  วชิรพาหุ  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด
  4. นางดารณี  กันตามระ  รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารท่ัวไป
  5. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ  รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการและสายงานขาย
  6. นายวีระ  นิยมไทย   รองกรรมการผู้จัดการสายพลังงานแสงอาทิตย์

ย้อนกลับสารบัญ
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 ขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปน้ี
  
  1. รับนโยบาย และการบริหารงานท้ังหมดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
  2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานและนโยบายท่ีกำหนด
  3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการ
  บริษัทได้อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำนาจอนุมัติตามวงเงินท่ีกำหนด
  4. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งติดตามและดำเนินงาน
  ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายท่ีกำหนด
  5. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
  ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
  6. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้างพนักงานระดับต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการ
  7. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินการ
  แทนกรรมการผู้จัดการในเร่ืองท่ีจำเป็นและสมควร ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินวงเงินท่ีตนเองมีอยู่
  8. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  9. ดูแลการทำงานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม
  และวัฒนธรรมอันดีท้ังต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
  10. ปฏิบัติงานและดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณี
  เรื่องหรือรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอเรื่องหรือรายการ
  ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการจัดการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
  11. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  จรรยาบรรณวิชาชีพ
  12. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการเพิ่มผลผลิต
  และพัฒนาธุรกิจต่อเน่ือง โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
  13. ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
   
   อำนาจการอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือ
  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท
  และ/หรือบริษัทย่อย รวมท้ังรายการท่ีกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
  หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีสำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
  ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ย้อนกลับสารบัญ
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การสรรหากรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัท

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัย
 หลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนด
 หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

  1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
  กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
  กฎหมายกำหนด

  2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
   2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละ
   คนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
   เห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะ
   แบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้
   เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตำแหน่งหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ
  ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

   กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับ
  ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดน้ัน เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

   กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ย้อนกลับสารบัญ
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  4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   4.1 ตาย
   4.2 ลาออก
   4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
   4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
   4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
  
  5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก
  ไปถึงบริษัทฯ และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
  
  6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
  บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในท่ีประชุมคณะกรรมการ
  คราวถัดไป เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
  จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

  7. ในกรณีท่ีคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษา
  การในตำแหน่งเพ่ือดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าท่ีจำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับ
  หน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 4.5

   คณะกรรมการท่ีพ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่
  ภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 
  (สิบสี่) วัน ก่อนประชุม

  8. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่
  กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการ
  แทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

   การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลง
  เหลือน้อยกว่าจำนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง อยู่ในตำแหน่ง
  ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ย้อนกลับสารบัญ
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 2 คณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นต่ำตาม
 หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากน้ียังพิจารณาคัดเลือกบุคคล
 ที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
 งานของบริษัท รวมถึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีประโยชน์หรือ
 ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึง
 ความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ของบริษัท และผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และบุคคลหน่ึงในคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้
 ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้คัดเลือก
 สมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

 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

ย้อนกลับสารบัญ
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  ณ วันที ่16 พฤษภาคม 2559 มกีรรมการ ลาออกจากตาํแหนงจาํนวน 1 ทาน คอื นายปรญิญา นาคฉตัรีย
  ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีกรรมการ เขารับตําแหนงจํานวน 1 ทาน คือ นายชาตรี ศิริพานิชกร 

 

         ช่ือ-สกุล

 

 นายวชิิต แยมบุญเรอืง

นายวนิยั วิทวัสการเวช

นายวราห  ทองประสนิธุ

นายพทิกัษ ไชยเจริญ

นายปรญิญา นาคฉตัรยี

นายดนชุา นอยใจบุญ

นายอนนัต สนัตชีิวะเสถียร

นางดารณ ีกันตามระ

นางสาวอรุวี กนกพฤกษ

นายววัิฒน แสงเทยีน

นายชาตร ีศริพิานชิกร

กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการ

กรรมการอสิระ/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ/

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

กรรมการผูจดัการ/

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง/

กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการ

กรรมการ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

กรรมการ

กรรมการอสิระ

818

694

574

604

474

504

474

454

474

  374.8

28 ก.พ. 54

11 มิ.ย. 55

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

25 มิ.ย. 57

12 ก.ค. 59

 

 

  

  

818

694

574

619

299

499

464

454

484

454

131

   

  

 

  

  

ตําแหนง   วันท่ีไดรับการแตงตั้ง คาตอบแทน (พันบาท)

2558      2559

คาตอบแทนของผูบริหาร

 ก. คาตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ
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นายวิชิต  แยมบญุเรอืง

นายดนชุา  นอยใจบุญ

นางดารณ ี กันตามระ

นายวราห  ทองประสนิธุ

นายปรญิญา  นาคฉตัรยี*

นายพทัิกษ  ไชยเจรญิ

นายอนนัต  สนัตชีิวะเสถียร

นางสาวอรุวี  กนกพฤกษ

นายวินยั  วิทวัสการเวช

นายวิวัฒน  แสงเทยีน

นายชาตร ี ศริิพานชิกร**

     

รายชื่อคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 

 / หมายถึง  เขารวมประชุม

X หมายถึง  ไมเขารวมประชุม

 จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนครัง้ทีก่รรมการแตละรายเขาประชมุคณะกรรมการบรษิทั ในป 2559

 * ณ วันที ่16 พฤษภาคม 2559 มกีรรมการลาออกจากตําแหนงจาํนวน 1 ทาน คอื นายปรญิญา นาคฉตัรีย

 ** ณ วันที ่12 กรกฎาคม 2559 มกีรรมการเขารบัตาํแหนงจาํนวน 1 ทาน คอื นายชาตร ีศิรพิานชิกร

 

  ข. คาตอบแทนของผูบริหารตั้งแตระดับรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป

 
         คาตอบแทนผูบริหาร

 

 
จํานวนผูบริหาร (ราย)

เงินเดือน

โบนัส

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

คาตอบแทนอื่น

7

14,746,800

2,325,700

296,424

6

15,000,000

971,100

273,660

   ป 2558                 ป 2559

รถประจําตําแหนง คานํ้ามันรถประจําตําแหนง และคาโทรศัพทมือถือ
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 4. การกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
 คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
 ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) 
 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ีการกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง 
 นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการ
 พัฒนานโยบาย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการ
 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่ม
 ความเช่ือม่ันแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ
 ที่ดี ดังนี้

  4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 
   1. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ
   ประจำปี และสิทธิในการรับเงินปันผลต่อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
 
   2. บริษัทฯ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในท่ีประชุมสามัญประจำปี 
   ทุกๆปี โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทำการพิจารณาถึงหลักการ และความสมเหตุ
   สมผลสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
 
   3. บริษัทฯ มีนโยบายที่แน่นอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละชุดของบริษัทฯ และได้
   เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ทุกๆ ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
   พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
   4. สำหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
   พิจารณากรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล รวมไปถึงมีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ
   เป็นรายบุคคล
 
   5. บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
   ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยหลักเกณฑ์
   และวิธีการจะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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   6. การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ข้ันต่ำของข้อมูลท่ีจะเปิดเผยไว้ ดังน้ี
    6.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่จะ
    เข้ารับการพิจารณา เลือกต้ังจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะต้องมีรายละเอียด
    ของ ช่ือ-สกุล, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, จำนวนบริษัทท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ 
    และหากเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่ง จะเปิดเผยถึงข้อมูลการเข้าร่วม
    ประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย
    6.2 ในวาระการขออนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทฯ จะเปิดเผย ช่ือผู้สอบบัญชี 
    บริษัทท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี
    6.3 ในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงนโยบายการ
    จ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย และหากมีการขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จะมี
    เหตุผลประกอบเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น
    6.4 ในแต่ละวาระจะมีวัตถุประสงค์ และเหตุผล ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ
    6.5 ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ ระบุไว้ชัดเจน
 
   7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อมูลที่จะเปิด
   เผยไว้ ดังนี้
    7.1 มีการบันทึกวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน
    7.2 มีการบันทึกประเด็นคำถาม และคำตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมอย่างครบถ้วน
    7.3 มีการบันทึกมติในที่ประชุม และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ
 
   8. มีการบันทึกรายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไว้ในรายงานการประชุม
   สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 
   9. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ประธานกรรมการบริษัท, 
   ประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ, กรรมการ และผู้บริหารทุกๆ ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   ประจำปีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
 
   10. วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นใดที่ไม่ได้แจ้งไว้ใน
   หนังสือนัดประชุม
 
   11. หนังสือนัดประชุม และเอกสารท่ีใช้ประกอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีการจัด
   ทำเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
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  4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 
   1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
 
   2. บริษัทฯ ได้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้า
   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้
 
   3. บริษัทฯ มีนโยบายมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายใน ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
   โดยมีการกำหนดบทลงโทษ หากผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์
   ของบริษัทฯ
 
   4. ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะทำตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
   และเปิดเผยข้อมูล รายละเอียด และเหตุผลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน
 
   5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกระทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   และรายการที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ
 
   6. บริษัทฯ ได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   ประจำปี โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุม

   7. บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นถึง หลักฐาน และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการมอบฉันทะ ไว้ในหนังสือ
   นัดประชุมโดยละเอียด
 
   8. บริษัทฯ ได้ใช้เกณฑ์ข้ันต่ำของเอกสารท่ีใช้ในการมอบฉันทะ ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกของผู้ถือหุ้น 
   และลดความยุ่งยากในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม
 
   9. บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่นายทะเบียน
   ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 
   10. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกำหนดการประชุม รวมท้ังหนังสือนัดประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
   เป็นการล่วงหน้า ซึ่งนักลงทุน และผู้ถือหุ้น สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุม และ
   เอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 21 วัน ก่อน
   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
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   11. บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการพิจารณา
   เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
 
   12. บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 เป็นความจำเป็น 
   และสมควรให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย

  4.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  
   1. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ และโครงสร้างผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี 
   เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้
   อย่างชัดเจน
 
   2. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป สารจากประธานกรรมการ
   สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลท่ัวไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   การตลาดและภาวะการแข่งขัน รายการระหว่างกัน ปัจจัยความเส่ียง โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
   คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 
   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และงบ
   การเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย
 
   3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยถึงการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไว้อย่างละเอียด
   ครบถ้วน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
 
   4. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการซ้ือ-ขาย โอนหุ้นของกรรมการบริษัท โดยกรรมการท่ีมีการทำ
   รายการ ซ้ือ-ขาย โอนหุ้นของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ เพ่ือรายงานต่อ
   สำนักงาน กลต. ต่อไป
 
   5. บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้สอบบัญชีของบริษัท
   ในทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นอิสระ และผู้สอบบัญชี
   ที่พิจารณาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต.
 
   6. บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี มีการพบปะ
   นักวิเคราะห์ มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
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   7. บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งข้อมูลงบการเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
   ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้
 
   8. การส่งงบการเงินของบริษัทฯ จะต้องกระทำไม่ให้ล่าช้ากว่าวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
   ประเทศไทย สำนักงาน กลต. และกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้
 
   9. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางในการเสนอข่าวสารต่างๆ ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้
   นักลงทุนที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจได้
 
   10. บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล และติดต่อกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่
   เกี่ยวข้อง
 
   11. งบการเงินที่จัดทำและเผยแพร่ให้กับนักลงทุนได้ทราบจะต้องเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้
   ตรวจสอบ หรือสอบทาน และลงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข เพ่ือให้นักลงทุนได้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มี
   ความโปร่งใส และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการตัดสินใจได้

  4.4 ความรับผิดชอบของกรรมการ
 
   1. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส 
   ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
 
   2. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ
   สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด้

   3. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะทำงานด้านการบริหารคุณภาพ และได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 
   และพันธกิจขององค์กรข้ึนเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้
   
   4. บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนงาน
   ต่างๆ ของกิจการ โดยจะต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 
   5. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าท่ีในการจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าท่ี โดยจะต้องเปิด
   เผยข้อมูลจำนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทาน
   ระบบการควบคุมภายใน การควบคุมด้านการดำเนินงาน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
   การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และให้
   ความเห็นต่อการดำเนินการด้านต่างๆ โดยรวม
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   6. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนเพ่ือกำหนดนโยบายการบริหาร
   ความเส่ียงพร้อมท้ังเสนอแนวทางการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ
 
   7. บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
   ในหน้าท่ีและอำนาจการตัดสินใจ เพ่ือให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
   8. บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีความเป็นอิสระ และได้กำหนดความรับผิดชอบ 
   และบทบาทหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการอิสระ
 
   9. บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และได้กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้
   อย่างชัดเจน

   10. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
   รายงานทางการเงินในทุกๆ ปี ท้ังน้ีเพ่ือให้นักลงทุนสามารถม่ันใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
   ได้จัดทำข้ึนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

  4.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  
   บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามพนักงานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมูลภายในเก่ียวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
  ซ้ือขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ีทราบข้อมูลจนกระท่ังข้อมูล ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้าม
  นำข้อมูลภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพ่ือเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์
 
   รวมท้ังมีนโยบายและยึดม่ันในจริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้
  ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีพนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไป
  ใช้ส่วนตนหรือกระทำรายการท่ีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
 
   บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับหน้าท่ีการรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
  บริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ 
  ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังน้ีกรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการ
  รายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับท่ีรายงานต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป
 
   บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้ส่ง
  จดหมายเวียนให้แก่พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยท่ัวกัน
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  4.6 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล
 
   บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ 
  ให้ความสำคัญต่อระบบการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
  ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเร่ือง การ
  แต่งต้ัง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานท่ีชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ 
  ความสามารถของพนักงานโดยการให้โอกาสพนักงานอย่างสม่ำเสมอและท่ัวถึง
 
   นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อย
  ละ 3 ของค่าจ้าง ท้ังน้ีพนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทฯ ร้อยละ 50 ในกรณีท่ีส้ินสุดสมาชิกภาพหลังจาก
  ทำงานกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 100 ในกรณีท่ีทำงานกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
  
 นโยบายองค์กร
 
  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการท่ีดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล 
 และมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก
 องค์กร รวมถึงสังคมวงกว้าง ผู้บริหารจึงได้กำหนดเป็นนโยบายองค์กรดังนี้
 
  1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
  
  2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของส่ิงแวดล้อม และป้องกันมลพิษท่ีเกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรม
  ต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  
  3. บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
  
  4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
  
  5. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
  
  6. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ท้ังในเร่ืองบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีจำเป็น
  ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอ
  และเหมาะสม
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  7. นโยบายองค์กรได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
  
  8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึง
  ผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ
 อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดม่ันคุณภาพท่ีดีของสินค้าเป็นสำคัญ และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 บริษัทฯ จึงมีความมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยไม่ยินยอม ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงาน
 ของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มา หรือ รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่
 เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
 หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่าง
 สม่ำเสมอ และได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ให้มีการ
 เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 
  ผู้ถือหุ้น
  
  1. คณะกรรมการมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกัน โดยมีการรายงานข้อมูล
  ต่างๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ 
 
  2. คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีช่องทางในการร้องเรียน และรายงานเรื่องต่างๆ ผ่านทาง
  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และจะมีการรายงานต่อไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อนำข้อเสนอ ข้อร้องเรียนต่างๆ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 
  โดยสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ Secretary@ekarat-transformer.com
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  พนักงาน
        
  1. คณะกรรมการมีนโยบายเก่ียวกับความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และวิธีการปฏิบัติงาน  
   ไว้ในคู่มือพนักงาน
 
  2. คณะกรรมการได้มีการต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพให้แก่พนักงานทุกคน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการดูแลพนักงานใน    
  ระยะยาว และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
 
  3. คณะกรรมการได้มีการส่งเสริมทางด้านการพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานมีความรู้      
  และนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป โดยในปี 2559 จำนวนช่ัวโมงท่ีอบรมท้ังปี 11,792 ช่ัวโมง จำนวนพนักงาน
  เฉลี่ย 823 คิดเป็น 14.33 ชั่วโมง/คน/ปี
  
  4. คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหลักมาตรฐาน
  แรงงานไทย (มรท. 8001-2546)
  
  5. คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาโดยการรับนักศึกษาที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงาน 
  ในอัตราปีละไม่เกิน 70 คน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 150 บาท/วัน/คน

   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านแรงงาน จึงจัดการเสวนากับตัวแทนของพนักงานถึงความ
  ต้องการผลกระทบและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้บริษัทฯ ดำเนินการดูแลพนักงานตามกฎหมายหรือมากกว่า 
  ทั้งด้านการปกป้องทางสังคม สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการให้โอกาสใน
  การพัฒนาบุคลากรโดยเท่าเทียมกัน 
 
   ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำโครงการ “ศาลาสุขสราญ” เพ่ือให้พนักงานมีศาลาพักผ่อนท่ีปลอดภัยและมี
  สถานท่ีพักผ่อนเพ่ิมมากข้ึน โดยดำเนินการปรับปรุงศาลาเดิมด้วยวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาซ่อมแซม
  ให้ปลอดภัยและสวยงาม พร้อมกับส่ังซ้ือศาลาใหม่จำนวน 1 หลัง มาติดต้ังบริเวณหน้าสระน้ำหน้าโรงงาน กำหนด
  ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2559 งบประมาณค่าใช้จ่ายท้ังหมด จำนวน 
  35,000 บาท
 
   โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ56-1) 

  คู่แข่ง
 
   คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการแข่งขันต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม โดยวิธีท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
  ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และ คู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ท่ี 
  http://www.irplus.in.th/Listed/AKR/pdf/นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท.pdf

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 052



  คู่ค้าและเจ้าหนี้
  
  1. คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าของบริษัทฯ และได้มีการ
  กำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ในการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะให้มีการเสนอ
  ราคา และมีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพอย่างเป็นธรรม
  
  2. คณะกรรมการมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มี
  ต่อเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงมีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนด
  วิธีการชำระเงินไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  
  3. คณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่ให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนด
  ภายใต้คู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
  http://www.irplus.in.th/Listed/AKR/pdf/นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท.pdf

  ลูกค้า
  
   คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของลูกค้า 
  รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และ
  ความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

  ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

   คณะกรรมการตระหนักดีถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางการปฏิบัติตาม
  มาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 50001:2011 และมาตรฐานการปฏิบัติงานอ่ืนๆ เพ่ือแสดง
  ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยเม่ือปี 2558 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว
  ระดับท่ี 3 ของระบบสีเขียว (Green System) หรือ การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบจากกระทรวง
  อุตสาหกรรม ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเน่ือง จากระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว 
  (Green System) สู่ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามคำนิยามว่า “หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ
  วิศวกรรม เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม”

   เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตรรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous 
  AWARD 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยบริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW ใน 7 หัวข้อหลักต่อเน่ือง
  จากปี 2558
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   1. การกำกับดูแลกิจการ (Organizational Governance)
   2. สิทธิมนุษยชน (Human Right)
   3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)
   4. สิ่งแวดล้อม (The environment)
   5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)
   6. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues)
   7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

   บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับชุมชุน โดยจัดให้มีตัวแทนเข้าปรึกษาหารือกับชุมชน
  ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มผู้ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ถูกเลือกปฏิบัติ ต้ังแต่การสานเสวนา
  วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนการดำเนิน
  กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน
  
   ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดต้ังโครงการ “เอกรัฐสร้างความปลอดภัยทางสัญจร” โดยมีวัตถุประสงค์
  เพ่ือปรับปรุงทางเดินข้ึนลงแพบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลาว่าการอำเภอ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
  เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559

   บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 210 วัตต์ จำนวน 2 แผง แก่ชมรมอาสาพัฒนา
  ชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อไปติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  กับโรงเรียนบ้านแม่บาง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทำกิจกรรมสาน
  ต่องานโครงสร้างของชมรมฯ ซ่ึงสร้างอาคารเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดทำ
  ระบบไฟฟ้า และแสงสว่างเพื่อใช้งาน โดยชมรมฯ ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2559
  
   เมื่อเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 
  (Carbon Footprint) ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวน
  การผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน โดยมี
  การระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบท่ีใช้ รวมถึงของเสียท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม เป็นกระบวนการเก็บ
  รวบรวมและประเมินค่าของการปล่อยก๊าซท่ีทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงให้เกิดผลกระทบ
  ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์

   โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ56-1) 

ย้อนกลับสารบัญ
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1. นาย วิชิต   แย้มบุญเรือง
   กรรมการอิสระ/
   ประธานคณะกรรมการ

2. นาย วินัย   วิทวัสการเวช
   กรรมการอิสระ/
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นาย พิทักษ์   ไชยเจริญ      
   กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
   สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/
   กรรมการตรวจสอบ

5. นาย ชาตรี   ศิริพานิชกร
   กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
   และพิจารณาผลตอบแทน

4. นาย วราห์   ทองประสินธุ์
   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

8. นาย ดนุชา   น้อยใจบุญ
   กรรมการ/กรรมการสรรหา
   และพิจารณาผลตอบแทน/
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นาง ดารณี   กันตามระ
    

9. นาย อนันต์   สันติชีวะเสถียร
   กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาว อุรวี   กนกพฤกษ์
   กรรมการ/กรรมการสรรหา
   และพิจารณาผลตอบแทน

7. นาย วิวัฒน์   แสงเทียน
   กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

1

2
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กรรมการ



คณะผู้บริหาร

1. นาย ดนุชา   น้อยใจบุญ
   กรรมการผู้จัดการ

3. นาย วิเทพย์   วชิระพาหุ
   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด

2. นาย อนันต์   สันติชีวะเสถียร
   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

5. นาย ดรุณวัฒน์   น้อยใจบุญ
   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ
   และสายงานขาย

4. นาง ดารณี   กันตามระ
   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารท่ัวไป

6. นาย วีระ   นิยมไทย
   รองกรรมการผู้จัดการสายพลังงานแสงอาทิตย์

1

2

7

6

4

4

5
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ย้อนกลับสารบัญ
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คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดาํเนนิงานป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558

 ในป 2559 สถานการณเศรษฐกิจโลกในป 2559 ยังคงชะลอตัวตอเนือ่งจากป 2558 สงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทยท่ีมกีารขยายตวัเพิม่ข้ึนเพยีงเลก็นอยจากปทีผ่านมา รวมท้ังปจจยัตางๆ ภายในประเทศ โดยเฉพาะดานการลงทุนท่ีมี
สัดสวนการลงทุนในประเทศอยูในระดับตํ่า ทําใหการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมลดต่ําลง นับเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ ซ่ึงสงผลใหอตัราการเตบิโตของยอดขายไมเปนไปตามเปาหมายในแผนธุรกิจท่ีวางไว โดยบรษิทัฯ มรีายไดรวมป 2559 
เทากับ 1,623.18 ลานบาท และป 2558 เทากับ 2,094.97 ลานบาท หรอืลดลงจากป 2558 ประมาณ  22.5% และอตัราสวนกําไร
ข้ันตนของบริษทัฯ ในป 2558 และ 2559 เทากับรอยละ 26.92 และ 17.80 ตามลาํดับ

 บริษัทฯ มีอัตรากําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษีในป 2558 และป 2559 เทากับรอยละ 5.85 และรอยละ (4.57) และมีกําไร
(ขาดทุน) สทุธใินป 2558 และ 2559 จาํนวน 94.61 ลานบาท และ (62.18) ลานบาท ตามลาํดบั 

วิเคราะหผลการดําเนินงาน

 รายได

  

  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาและบริการ 3 ประเภท คือ หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย งานบริการ และ

 การจําหนายกระแสไฟฟา

 

  รายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัฯ ในป 2558 และป 2559 เทากับ 1,810.17 ลานบาท และ 1,342.85 ลานบาท

 ตามลาํดับ ลดลงรอยละ 25.82 ซ่ึงรายไดของบรษิทัฯ ในป 2559 ลดลงเนือ่งจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวและ

 การลงทุนในประเทศลดลง

 

  รายไดงานบริการของบริษทัฯ ในป 2558 และป 2559 เทากับ 263.73 ลานบาท และ 258.62 ลานบาท ตามลาํดบั 

 ลดลงรอยละ 1.94

 

  รายไดจากการจาํหนายกระแสไฟฟาในป 2558 และป 2559 เทากับ 21.06 ลานบาท และ 21.71 ลานบาท ตามลาํดับ 

 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.07

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
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 ตนทุนขาย

 

  บรษิทัฯ มตีนทุนขายสนิคาในป  2558 และ 2559 เทากับ 1,326.45 ลานบาท และ 1,182.95 ลานบาท ตามลาํดบั 

 และเมือ่พจิารณาจากอตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัฯ ในป 2558 และ 2559 เทากับรอยละ 73.17 

 และ 88.09 ตามลาํดบั จะพบวา มอีตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาในป 2559 เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับป 2558

 

  บรษิทัฯ มตีนทุนงานบริการในป 2558 และ 2559 จาํนวน 193.12 ลานบาท และ 181.77 ลานบาท ตามลาํดบั โดย

 อตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากงานบริการของบรษิทัฯ ในป 2558 รอยละ 73.22 ซ่ึงสงูกวาป 2559 ทีม่อีตัราสวนตนทนุขาย

 ตอรายไดจากงานบริการเทากับรอยละ 71.27

 

  บรษิทัฯ มอีตัราสวนตนทุนจากการจาํหนายกระแสไฟฟา ในป 2558 และ 2559 ประมาณรอยละ 51.35 และ 52.84 

 ตามลาํดับ 

 คาใชจายในการขายและบริหาร

 

  บริษทัฯ มคีาใชจายในการขายและบริหารในป 2558 และ 2559 เทากับ 414.74 ลานบาท และ 342.01 ลานบาท 

 ตามลาํดบั และเมือ่พจิารณาอตัราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบรษิทัฯ ในป 2558 และ 2559 เทากับ

 รอยละ 19.82 และ 21.11 ตามลาํดับ 

 กําไรขั้นตน

  บรษิทัฯ มอีตัรากําไรข้ันตนจากการขายสนิคาในป 2558 และ 2559 เทากับรอยละ 26.83 และ 11.91 ตามลาํดับ 

 อัตรากําไรขั้นตนจากงานบริการในป 2558 และ 2559 เทากับรอยละ 26.78 และ 28.73 ตามลําดับ

 

  อตัรากําไรข้ันตนจากการขายสนิคาลดลง เนือ่งจากปรมิาณการผลติลดลง จงึสงผลใหตนทุนการผลติตอหนวยสงูข้ึน

 และมีการแขงขันทางการตลาดในประเทศคอนขางสูง ทําใหราคาขายสินคาปรับลดลง

 

 กําไรสุทธิ

  

  บริษทัฯ มกํีาไร (ขาดทุน) สทุธกิอนหักภาษเีงินไดนติิบุคคลในป 2558 และป 2559 เทากับ 122.47 ลานบาท และ 

 (74.26) ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 160.63 

  สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2558 และป 2559 บริษัทฯ มีรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 

 (27.86) และ 12.08 ลานบาท จงึทําใหกําไร (ขาดทนุ) สทุธขิองบรษิทัฯ ในป 2558 และ 2559 เทากบั 94.61 และ (62.18) 

 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 156.79 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 165.73 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558

 

 

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 058



การวิเคราะหฐานะทางการเงิน

 

 สินทรัพย

 

  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยรวมเทากับ 2,110.14 และ 2,106.12 ลานบาท ตาม

 ลําดับ ลดลง 4.02 ลานบาท หรือมีอัตราการลดของสินทรัพย คิดเปนรอยละ 0.19 โดยสินทรัพยที่ลดลงในป 2559 มี

 สาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือลดลง 63.68 ลานบาท 

 

 ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

 สูญจํานวน 431.07 และ 440.43 ลานบาท ตามลําดับ

 

  บริษัทฯ มีนโยบายการใหสินเช่ือทางการคาแกลูกหนี้การคาเปนระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน ท้ังนี้ระยะเวลา

 เก็บหนี้เฉลี่ยของป 2558 และ 2559 เทากับ 82 และ 104 วัน ตามลําดับ 

 สินคาคงเหลือ 

  บริษัทฯ มีมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการลดมูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เปน

 จํานวน 466.81 และ 403.13 ลานบาท ตามลําดับ ป 2559 สินคาคงเหลือประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปหักคาเผื่อการ

 ลดมูลคา 48.42 ลานบาท งานระหวางทํา 73.75 ลานบาท วัตถุดิบ 256.99 ลานบาท วัสดุสิ้นเปลือง 18.04 ลานบาท 

 และวัตถุดิบระหวางทาง 5.93 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือในป 2558 และ 2559 เทากับ 

 7.52 และ 7.63 เทา 

 หนี้สิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินจํานวน 783.58 และ 915.26 ลานบาท ตามลําดับ 

 เพิ่มข้ึน 131.68 ลานบาท สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนมาจากการเพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และ

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 

 

  

ย้อนกลับสารบัญ
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 เจาหนี้การคา

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 205.79 ลานบาท และ 

 308.73 บาท เพิ่มข้ึนจํานวน 102.94 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับเครดิตจากเจาหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ระยะ

 เวลาการจายชําระหนี้เฉลี่ยของป 2558 และ 2559 เทากับ 61 วัน และ 70 วัน ตามลําดับ 

 สวนของผูถือหุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,326.55 ลานบาท และ 1,190.85 

 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 135.70 ลานบาท เนื่องจากในป 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จากการดําเนินงาน 

 62.18 ลานบาท, จายเงินปนผล จํานวน 67.15 ลานบาท พรอมกับมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

 ประกันภัย จํานวน 7.96 ลานบาท และมีผลกําไรจากผลกระทบจากภาษีเงินไดอีก 1.59 ลานบาท จึงทําใหกําไร (ขาดทุน)

 สะสมลดลงจากปที่ผานมา 

 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

  บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เทากับ 0.59 เทา และ 

 0.77 เทา ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมลดลง 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

 

 คณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดให้มีรายงาน

ทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ โดยในการจัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยน้ัน ได้ดำเนินการตามข้อบังคับ

บริษัทและตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

  ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีน้ีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทขอให้คำรับรองว่า รายงานทางการเงินตามท่ีได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ฉบับน้ีมีความถูกต้อง

ตามที่ควรและจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

โดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท 

และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

                

 นายดนุชา น้อยใจบุญ

 กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ย้อนกลับสารบัญ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 
ความเห็น

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกัด (มหาชน) และ
บรษิทัยอย (“กลุมบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบ
กําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือ
หุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตสุรปุนโยบายการบัญชีทีส่าํคญั

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอยและของเฉพาะบริษทั เอกรฐัวิศวกรรม จาํกัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ
ความรบัผดิชอบของผูสอบบญัชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในรายงานของขาพเจา ขาพเจา
มคีวามเปนอสิระจากกลุมบริษทัตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ ทีกํ่าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏบัิตติามความ
รับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้  ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้
 
คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี้

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาจํานวน 
436.55 ลานบาทและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 25.90 ลานบาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงิน 
การประมาณการคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีต้องอาศยั ขอสมมตหิลายประการ ดังนัน้ผูบรหิารจาํเปนตองใชดุลยพนิจิ
อยางสงูในการพจิารณาขอสมมตดัิงกลาวสาํหรบัการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวาจะเกิดข้ึนเมือ่ลกูหนีม้ปีญหาในการจาย
ชําระหนี้ การประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวมีนัยสําคัญ ดังนั้นอาจทําใหเกิดความเสี่ยงเก่ียวกับมูลคาของคาเผื่อ
หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี้

 ขาพเจาไดประเมนิและทดสอบระบบการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวกับการคํานวณคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีโ้ดย
การสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว 
และไดประเมนิขอสมมตแิละวิธกีารทีบ่รษิทัฯ ใชในการคํานวณคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้โดยการ
 • ทําความเขาใจเกณฑทีใ่ชในการพจิารณาคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้รวมถึงสอบทานความสมํา่เสมอของ
   การใชเกณฑดงักลาว และเหตุผลสาํหรบัการรับรูคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารคาแบบเฉพาะเจาะจง
 • วิเคราะหขอมลูระยะเวลาคางชําระและการเคลือ่นไหวของลกูหนีก้ารคาเพือ่ระบุถึงกลุมลกูหนีท่ี้มขีอบงช้ีวามกีาร
   รบัเงินท่ีชากวาปกติ
 • สอบทานรายการการรับชําระหนีภ้ายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน
 • พจิารณาลกูหนีก้ารคาทีม่ขีอโตแยง

การดอยคาของอาคารและอุปกรณ

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ
ทีใ่ชในการผลติ โครงการโซลารฟารมและโรงงานทียั่งผลติไมเตม็กําลงัการผลติ มยีอดตามบัญชจีาํนวนเงิน 545.20 ลานบาท
(สทุธจิากคาเผือ่การดอยคาของสนิทรพัยจาํนวน 42.02 ลานบาท) ซ่ึงเปนจาํนวนเงินทีม่สีาระสาํคญัในงบแสดงฐานะการเงิน 
และทรพัยสนิดงักลาวมขีอบงช้ีการดอยคา การกําหนดคาเผือ่การดอยคาของสนิทรัพยเปนเร่ืองสาํคัญทีต่องใชดุลยพนิจิอยาง
มากในการคํานวณมลูคายุตธิรรมเพือ่ใชเปรยีบเทยีบกับราคาตามบัญชีของทรพัยสนิดังกลาว ขาพเจาจงึพจิารณาความถูกตอง
ของประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
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 ขาพเจาไดทําความเขาใจและประเมนิในเรือ่งดังตอไปนี้
 • ประเมนิวิธกีารประเมนิมลูคาของสนิทรพัยทีฝ่ายบรหิารของกลุมบรษิทั เลอืกใชวาสอดคลองตามลกัษณะการให
   ประโยชนของสนิทรพัย
 • สอบทานรายงานการประเมนิราคาสนิทรัพยซ่ึงจดัทาํโดยผูเชีย่วชาญเพือ่ความสมเหตุผล เก่ียวกับ สมมตฐิานและ
   ขอมลูสาํคัญทีใ่ชประกอบการประเมนิมลูคายตุธิรรมของสนิทรพัย
 • การพจิารณาความรูความสามารถความเปนอสิระของผูเช่ียวชาญ
 
 นอกจากนี ้ขาพเจาไดประเมนิความเพยีงพอของการเปดเผยขอมลูเก่ียวกับการประเมนิการดอยคาของอาคารและ
อปุกรณดังกลาว 

ขอมลูอืน่

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป ซ่ึงคาดวาจะถูก
จัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี
 
 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมได
ใหความเช่ือมั่นตอขอมูลอื่น
 
 ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอาน
และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา 
หรือปรากกฎวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
 
 ขาพเจาไดอานขอมูลอื่นในรายงานประจําปฉบับเตรียมเผยแพร โดยไมพบวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญที่ขาพเจาตองรายงาน

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ผูบรหิารมหีนาทีรั่บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานีโ้ดยถูกตอง
ตามทีค่วร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในทีผู่บรหิารพจิารณาวาจาํเปนเพือ่
ใหสามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสาํคญั
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
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 ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบริษทั
ในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องตอไปได

 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 การตรวจสอบของขาพเจามวีตัถุประสงคเพือ่ใหไดความเช่ือมัน่อยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมลูทีขั่ดตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจรติหรอื
ขอผดิพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมัน่อยางสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ขอมลูท่ีขัดตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัท่ีมอียูไดเสมอไป ขอมลูท่ีขัดตอขอเทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุริตหรอืขอผดิพลาด 
และถือวามสีาระสาํคญัเมือ่คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวา รายการทีขั่ดตอขอเท็จจรงิแตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
   การเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
   เพือ่ตอบสนองตอความเสีย่งเหลานัน้ และไดหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปนเกณฑในการ
   แสดงความเห็นของขาพเจา ความเสีย่งท่ีไมพบขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสาํคญั ซ่ึงเปนผลมาจากการ
   ทจุรติจะสงูกวาความเสีย่งท่ีเกิดจากขอผดิพลาด เนือ่งจากการทจุริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง
   เอกสารหลกัฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมลู การแสดงขอมลูทีไ่มตรงตามขอเท็จจริงหรอืการแทรกแซงการ
   ควบคุมภายใน
 • ทําความเขาใจในระบบการควบคมุภายในซ่ึงมผีลกระทบตอการสอบบัญชีเพือ่ออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสม
   กับสถานการณ แตไมใชเพือ่วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
   กลุมบริษัท
 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่บรหิารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
   การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําโดยผูบริหาร
 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชสีาํหรบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งของผูบริหาร และจากหลกัฐาน
   การสอบบัญชีทีไ่ดรบัวามคีวามไมแนนอนท่ีมสีาระสาํคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ หรอืสถานการณทีอ่าจเปนเหตุใหเกิด
   ขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุป
   วามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่
   เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
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   ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา 
   อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 • ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
   เปดเผยวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําให มีการนํา
   เสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
 • ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ เก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือ
   กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด
   แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอ
   ความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาไดสือ่สารกับผูมหีนาท่ีในการกํากับดแูลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขาพเจาพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับ
ความเปนอสิระ และไดสือ่สารกับผูมหีนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซ่ึงขาพเจาเช่ือวา
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ

 จากเรื่องทั้งหลายท่ีสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจบัุน และกําหนดเปนเรือ่งสาํคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบิายเรือ่งเหลานีไ้วในรายงาน
ของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณ
ไดอยางสมเหตสุมผลวาจะมผีลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนทีผู่มสีวนไดเสยีสาธารณะจะไดจากการสือ่สารดังกลาว

                
         บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

                 (นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ)
             ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
              วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

65,127,597.37 

69,085.14 

465,665,242.81 

0.00 

0.00 

403,128,467.92 

933,990,393.24 

0.00 

0.00 

1,650,000.00 

1,631,755.00 

3,168,910.31 

1,117,535,284.82 

10,047,433.74 

5,075,856.98 

32,353,430.52 

664,702.42 

1,172,127,373.79 

2,106,117,767.03 

86,661,811.20 

69,085.14 

462,537,607.45 

0.00 

0.00 

466,811,022.12 

1,016,079,525.91 

0.00 

0.00 

6,000,000.00 

1,312,938.00 

4,721,351.81 

1,060,755,684.26 

1,679,702.36 

0.00 

18,680,490.68 

905,888.68 

1,094,056,055.79 

2,110,135,581.70 

 

60,330,473.62 

69,085.14 

435,290,596.62 

28,157,157.96 

0.00 

400,968,783.42 

924,816,096.76 

2,499,925.00 

0.00 

1,650,000.00 

1,631,755.00 

3,168,910.31 

1,111,486,383.13 

10,047,433.74 

5,075,856.98 

32,353,430.52 

346,871.84 

1,168,260,566.52 

2,093,076,663.28 

 

82,364,075.14 

69,085.14 

462,061,238.71 

41,162.00 

0.00 

464,388,603.64 

1,008,924,164.63 

2,499,925.00 

0.00 

6,000,000.00 

1,312,938.00 

4,721,351.81 

1,053,631,269.28 

1,679,702.36 

0.00 

18,680,490.68 

427,166.12 

1,088,952,843.25 

2,097,877,007.88 

 

   งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์                 หมายเหตุ 2559   2558    2559   2558

สินทรัพยหมุนเวียน

        เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

        เงินลงทุนชั่วคราว

        ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

        ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

        เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอย 

        สินคาคงเหลือ

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

        เงินลงทุนในบริษัทยอย 

        เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น

        เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

        อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

        สินทรัพยใหเชา

        ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

        สินทรัพยไมมีตัวตน

        คาเชาจายลวงหนาภายใตสญัญาเชาดําเนนิงาน

        สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

(หน่วย : บาท)
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218,551,046.01 

308,732,633.10 

0.00 

62,645,750.39 

35,750,240.73 

3,788,055.85 

111,089,475.15 

0.00 

740,557,201.23 

3,573,165.65 

101,930,481.28 

69,203,843.00 

174,707,489.93 

915,264,691.16 

141,466,425.50 

205,795,791.03 

0.00 

57,758,697.61 

62,140,230.77 

4,477,763.54 

112,343,906.27 

20,723,452.07 

604,706,266.79 

7,546,938.02 

109,079,655.28 

62,248,531.00 

178,875,124.30 

783,581,391.09 

 

218,551,046.01 

310,077,044.70 

2,776,181.68 

58,085,605.39 

35,750,240.73 

3,788,055.85 

111,089,475.15 

0.00 

740,117,649.51 

3,573,165.65 

101,930,481.28 

69,203,843.00 

174,707,489.93 

914,825,139.44 

 

141,466,425.50 

205,721,524.72 

3,320,848.50 

53,169,392.61 

60,296,886.63 

4,477,763.54 

112,343,906.27 

20,723,452.07 

601,520,199.84 

7,546,938.02 

109,079,655.28 

62,248,531.00 

178,875,124.30 

780,395,324.14 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

        เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน

        เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

        เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

        คาใชจายคางจาย

        เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ

        สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่

           ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

         สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

  รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

       หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

       เงินกูยืมระยะยาว

       ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

(หน่วย : บาท)

20

21

28

22

23

22

23

24

   งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559   2558    2559   2558

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 070



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)         

1,074,631,523.20 

1,074,631,523.20 

22,638,834.75 

93,582,717.92 

1,190,853,075.87 

2,106,117,767.03 

 

1,074,631,523.20 

1,074,631,523.20 

22,638,834.75 

229,283,832.66 

1,326,554,190.61 

2,110,135,581.70 

 

1,074,631,523.20 

1,074,631,523.20 

22,638,834.75 

80,981,165.89 

1,178,251,523.84 

2,093,076,663.28 

1,074,631,523.20 

1,074,631,523.20 

22,638,834.75 

220,211,325.79 

1,317,481,683.74 

2,097,877,007.88 

  

 

สวนของผูถือหุน

       ทุนเรือนหุน

       ทุนจดทะเบียน

             หุนสามญั 1,343,289,404 หุน มลูคา หุนละ 0.80 บาท

       ทุนที่ออกและชําระแลว

             หุนสามญั 1,343,289,404 หุน มลูคา หุนละ 0.80 บาท

       กําไร(ขาดทุน)สะสม

     จัดสรรแลว 

              สํารองตามกฎหมาย

             ยังไมไดจัดสรร

  รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

(หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559   2558    2559   2558

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 071



ย้อนกลับสารบัญ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,342,854,041.96 

258,616,228.51 

21,709,691.27 

1,623,179,961.74 

1,182,947,021.22 

181,771,919.42 

11,472,013.85 

(42,015,330.32)

1,334,175,624.17 

289,004,337.57 

33,295,972.85 

0.00 

(11,572,115.65)

(119,713,989.84)

(228,569,537.43)

(5,520,000.00)

(43,075,332.50)

(31,188,239.88)

 1,810,170,232.85 

263,733,609.94 

21,062,135.84 

2,094,965,978.63 

1,326,448,982.84 

193,115,892.67 

10,815,434.18 

651,333.48 

1,531,031,643.17 

563,934,335.46 

16,791,997.06 

0.00 

(7,150,808.09)

(191,225,726.97)

(219,792,147.70)

(5,554,000.00)

157,003,649.76 

(34,530,368.61)

1,341,290,667.71 

256,995,894.87 

21,709,691.27 

1,619,996,253.85 

1,151,619,711.60 

183,154,033.86 

11,316,485.61 

(2,882,350.13)

1,343,207,880.94 

276,788,372.91 

28,762,569.35 

1,425,532.93 

(11,572,115.65)

(119,713,989.84)

(216,777,097.36)

(5,520,000.00)

(46,606,727.66)

(31,185,889.88)

1,807,315,589.85 

263,747,609.94 

21,062,135.84 

2,092,125,335.63 

1,322,480,072.10 

193,115,892.67 

10,569,214.15 

4,772,830.19 

1,530,938,009.11 

561,187,326.52 

16,084,155.48 

0.00 

(7,150,808.09)

(191,225,726.97)

(217,964,224.10)

(5,554,000.00)

155,376,722.84 

(34,483,948.61)

   งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559   2558   2559   2558

รายได

รายไดจากการขายสินคา

รายไดคาบริการและซอมบํารุง

รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา

รวมรายได

ตนทุน

ตนทุนขาย

ตนทุนการใหบริการและซอมบํารุง

ตนทุนจําหนายกระแสไฟฟา

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 

รวมตนทุน

กําไรขั้นตน

รายไดอื่น

โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบริหาร

คาตอบแทนกรรมการ

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

ตนทุนทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 072



ย้อนกลับสารบัญ

(74,263,572.38)

12,080,727.44 

(62,182,844.94)

(7,961,062.00)

1,592,212.40 

(6,368,849.60)

(68,551,694.54)

(62,182,844.94)

0.00 

(62,182,844.94)

(68,551,694.54)

0.00 

(68,551,694.54)

(0.046)

1,343,289,404 

 

122,473,281.15 

(27,863,744.99)

94,609,536.16 

0.00 

0.00 

0.00 

94,609,536.16 

94,609,536.16 

0.00 

94,609,536.16 

94,609,536.16 

0.00 

94,609,536.16 

0.070 

1,343,289,404 

 

(77,792,617.54)

12,080,727.44 

(65,711,890.10)

(7,961,062.00)

1,592,212.40 

(6,368,849.60)

(72,080,739.70)

(65,711,890.10)

0.00 

(65,711,890.10)

(72,080,739.70)

0.00 

(72,080,739.70)

(0.049)

1,343,289,404 

120,892,774.23 

(27,863,744.99)

93,029,029.24 

0.00 

0.00 

0.00 

93,029,029.24 

93,029,029.24 

0.00 

93,029,029.24 

93,029,029.24 

0.00 

93,029,029.24 

0.069 

1,343,289,404 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

      ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก

            คณิตศาสตรประกันภัย

      ผลกระทบของภาษีเงินได

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

         สวนที่เปนของบริษัทใหญ

         สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         สวนที่เปนของบริษัทใหญ

         สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หนวย : หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

(หน่วย : บาท)

25

24

25

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

                 หมายเหตุ

   งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559   2558   2559   2558

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 073



บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

1,074,631,523.20 

0.00 

0.00 

0.00 

1,074,631,523.20 

0.00 

0.00 

0.00 

1,074,631,523.20 

 

17,987,383.29 

0.00 

4,651,451.46 

0.00 

22,638,834.75 

0.00 

0.00 

0.00 

22,638,834.75 

233,350,756.24 

(94,025,008.28)

(4,651,451.46)

94,609,536.16 

229,283,832.66 

(67,149,420.20)

(62,182,844.94)

(6,368,849.60)

93,582,717.92 

1,325,969,662.73 

(94,025,008.28)

0.00 

94,609,536.16 

1,326,554,190.61 

(67,149,420.20)

(62,182,844.94)

(6,368,849.60)

1,190,853,075.87 

26

27

26

งบการเงินรวม

  จัดสรรแล้ว 
 สำรองตามกฎหมาย 

   ยังไม่ได้จัดสรร

กำไร(ขาดทุน)สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี : 

 จ่ายเงินปันผล

 สำรองตามกฎหมาย

 กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี : 

 จ่ายเงินปันผล

 กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี

 กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

 ทุนที่ออก 
 และชำระแล้ว 

รวม 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 074



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

1,074,631,523.20 

0.00 

0.00 

0.00 

1,074,631,523.20 

0.00 

0.00 

0.00 

1,074,631,523.20 

17,987,383.29 

0.00 

4,651,451.46 

0.00 

22,638,834.75 

0.00 

0.00 

0.00 

22,638,834.75 

225,858,756.29 

(94,025,008.28)

(4,651,451.46)

93,029,029.24 

220,211,325.79 

(67,149,420.20)

(65,711,890.10)

(6,368,849.60)

80,981,165.89 

 

1,318,477,662.78 

(94,025,008.28)

0.00 

93,029,029.24 

1,317,481,683.74 

(67,149,420.20)

(65,711,890.10)

(6,368,849.60)

1,178,251,523.84 

26

27

26

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนที่ออก 
 และชำระแล้ว   จัดสรรแล้ว 

 สำรองตามกฎหมาย 
   ยังไม่ได้จัดสรร

รวม 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

กำไร(ขาดทุน)สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี : 

 จ่ายเงินปันผล

 สำรองตามกฎหมาย

 กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี : 

 จ่ายเงินปันผล

 กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี

 กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 075

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(74,263,572.38)

7,408,604.12 

0.00 

(34,159,823.34)

11,491,821.37 

812,768.62 

944,694.11 

(7,259,408.22)

96,275,505.79 

6,732,300.00 

(495,875.57)

(1,822,100.77)

(5,543,486.82)

2,329,894.24 

18,841,827.12 

21,293,148.27 

(4,910,706.40)

0.00 

9,749,987.07 

122,473,281.15 

3,474,565.00 

0.00 

651,333.48 

7,150,808.09 

824,309.19 

2,071,218.40 

(2,287,175.31)

94,534,113.08 

14,852,558.80 

(1,120,974.65)

0.00 

(1,519,717.15)

512,023.24 

22,964,770.14 

264,581,113.46 

54,701,119.74 

0.00 

(95,483,197.58)

(77,792,617.54)

8,445,004.69 

(1,425,532.93)

(2,882,350.13)

11,572,115.65 

812,768.62 

703,507.85 

(5,386,904.08)

95,238,102.92 

6,732,300.00 

(478,649.57)

(1,822,100.77)

(5,543,486.82)

1,293,493.67 

18,841,827.12 

48,307,478.68 

24,987,152.00 

(28,115,995.96)

(21,790,220.12)

120,892,774.23 

4,188,761.50 

0.00 

4,772,830.19 

7,150,808.09 

824,309.19 

1,773,556.29 

(2,287,175.31)

93,510,199.25 

14,852,558.80 

(1,111,557.92)

0.00 

(1,519,838.80)

512,023.24 

22,964,770.14 

266,524,018.89 

53,984,496.09 

(41,162.00)

(99,601,222.31)

   งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559   2558   2559   2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  

     กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  

     รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ  

        เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :  

              หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 

              (โอนกลับ)หน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

      ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า 

               ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 

               สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย 

               สินทรัพย์ตัดบัญชี 

               หน้ีสินตัดบัญชี 

               ค่าเส่ือมราคา 

               ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

               ดอกเบ้ียรับ 

               รายได้จากการรับชดเชยเป็นทรัพย์สิน 

               (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 

               (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึน 

               ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 

     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

 

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 076



0.00 

93,364,623.95 

0.00 

6,653,880.90 

(22,805,526.98)

(7,738,050.00)

(18,589,174.34)

(26,456,299.21)

50,561,883.26 

0.00 

(409,000.00)

(5,085,348.00)

(9,180,500.00)

4,350,000.00 

(2,311,414.38)

11,050,287.63 

(6,984,848.00)

(58,216,893.41)

113,467.28 

507,099.02 

(66,167,149.86)

0.00 

94,783,301.86 

(544,666.82)

6,653,880.90 

(22,805,526.98)

(7,738,050.00)

(18,589,174.34)

(26,456,299.21)

48,691,880.01 

0.00 

(409,000.00)

(5,085,348.00)

(9,180,500.00)

4,350,000.00 

(2,311,414.38)

11,050,287.63 

(6,984,848.00)

(58,255,003.83)

113,467.28 

1,915,825.00 

(64,796,534.30)

(14,948.05)

(96,629,481.30)

2,129,935.57 

(15,449,040.40)

(30,894,326.85)

(7,298,650.00)

(22,980,867.25)

(33,209,228.58)

16,519,523.81 

(2,499,925.00)

(788,000.00)

0.00 

(313,038.00)

(6,000,000.00)

(4,247,814.23)

552,557.48 

(2,545,441.31)

(51,402,745.03)

1,517,607.48 

1,159,033.65 

(64,567,764.96)

     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 

     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 

     เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 

     จายผลประโยชนพนักงานกรณีเกษียณอายุ 

     จายดอกเบี้ย 

     จายภาษีเงินได 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจําคาทรัพยสิน

     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาเชาจายลวงหนาภายใตสัญญาเชา

        ดําเนินงาน

     เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน

     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้คาสินทรัพย

     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยใหเชา

     เงินสดจายซื้อสินทรัพยใหเชา

     เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย

     ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

(หน่วย : บาท)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(14,981.02)

(96,560,846.56)

0.00 

(15,428,965.40)

(30,894,326.85)

(7,298,650.00)

(22,980,867.25)

(33,209,228.58)

17,411,169.96 

0.00 

(788,000.00)

0.00 

(313,038.00)

(6,000,000.00)

(4,247,814.23)

552,557.48 

(2,545,441.31)

(52,522,021.86)

1,517,607.48 

1,168,104.92 

(63,178,045.52)

   งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559   2558   2559   2558

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 077



75,068,388.82 

(4,663,480.06)

103,940,130.66 

(113,124,566.45)

(67,149,420.20)

(5,928,947.23)

(21,534,213.83)

86,661,811.20 

65,127,597.37 

 

 

71,590,040.43 

(5,545,585.30)

19,531,641.40 

(113,304,607.56)

(94,025,008.28)

(121,753,519.31)

(167,520,394.87)

254,182,206.07 

86,661,811.20 

 

 

 

75,068,388.82 

(4,663,480.06)

103,940,130.66 

(113,124,566.45)

(67,149,420.20)

(5,928,947.23)

(22,033,601.52)

82,364,075.14 

60,330,473.62 

71,590,040.43 

(5,545,585.30)

19,531,641.40 

(113,304,607.56)

(94,025,008.28)

(121,753,519.31)

(169,801,760.46)

252,165,835.60 

82,364,075.14 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 

        ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

     จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

     รับเงินกูระยะยาว 

     จายชําระเงินกูระยะยาว 

     จายเงินปนผล 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

(หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559   2558   2559   2558

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 078

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



1. ขอมูลทั่วไป   

 การจดทะเบียน  

  

  

  

 ที่ตั้งบริษัท  สํานักงานใหญ  

  

 ที่ตั้งโรงงานแหงที่ 1  

  

 ที่ตั้งโรงงานแหงที่ 2  

 ที่ตั้งโรงงานผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย

       โรงงานแหงที่ 1 

        โรงงานแหงที่ 2 

  

 ประเภทธุรกิจ  

 

 

  

 :   บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัท จํากัด ทะเบียนเลขที่ 0105524014004 

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524 และจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

    ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107537002711 เมือ่วันท่ี 9 ธนัวาคม 2537 และบรษิทัฯ

    ได เข าเป นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แห งประเทศไทย 

    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 

       

 :   9/291 อาคารยูเอ็มทาวเวอร ช้ัน 28 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง 

    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 :  190/1 หมูที ่6 คลองฮกลี ้แมนํา้บางปะกง ตาํบลทาสะอาน อาํเภอบางปะกง

    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 :   7/242 หมูที่ 6 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

       

 

 :   365 , 365/1 หมูที ่3 ตาํบลกรอกสมบูรณ อาํเภอศรมีหาโพธิ ์จงัหวัดปราจนีบุรี

 :   38/9 หมูที ่6 ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง จงัหวัดนนทบุร ี     

 :   ผลติและจาํหนายหมอแปลงไฟฟา ระบบจาํหนาย (Distribution Transformer)

 :   ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย ( Solar Farm )

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 079



2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน    

 

 2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน  

  

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต

 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย 

 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามขอกําหนดของ

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต

 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535          

         

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ และบริษัทยอยใชเป นทางการตามกฎหมาย 

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว

  งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการ

 ในงบการเงินยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของ          

          

       

         

  

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 080



 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีไดใชในระหวางป        

       

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

 และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงมผีลบังคบัสาํหรับงบการเงินทีเ่ริม่ในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2559 

 ตามรายละเอยีดขางลางน้ี          

  มาตรฐานการบัญชี  

 

 ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2558)  

 ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)  

  

    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)  

   ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)  

   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)  

 

  

   เร่ือง     

การนําเสนองบการเงิน      

สินคาคงเหลือ      

งบกระแสเงินสด      

นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผดิพลาด      

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน      

สัญญากอสราง      

ภาษีเงินได      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ      

สัญญาเชา      

รายได      

ผลประโยชนของพนักงาน      

การบัญชีสาํหรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลและการเปดเผยขอมลูเก่ียวกับ      

   ความชวยเหลือจากรัฐบาล      

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ      

ตนทุนการกูยืม      

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน      

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน         

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา      

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง      

กําไรตอหุน      

 

      

     

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 081



  มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  

   ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)  

   ฉบับที่ 41   

 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 3  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 4  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 6  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)  

   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  

  

    ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)ี     

 

  

 

  

  

   เร่ือง

   

งบการเงินระหวางกาล      

การดอยคาของสนิทรพัย      

ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึน และสนิทรพัยทีอ่าจเกดิขึน้      

สนิทรพัยไมมตีวัตน       

อสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุ      

เกษตรกรรม      

   เร่ือง   

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ      

การรวมธุรกิจ      

สัญญาประกันภัย      

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก      

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร      

สวนงานดําเนินงาน      

งบการเงินรวม      

การรวมการงาน      

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น      

การวัดมูลคายุติธรรม

   เร่ือง

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะ

   เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน      

สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา      

ภาษเีงินได - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการหรอืของผูถือหุน      

การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย      

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ      

รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา      

สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต       

   

    

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 082



  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

   

 ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2558)  

  

    ฉบับที่ 4  (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2558)  

  

    ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2558)  

  

    ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)  

  

  

    ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)  

    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

       

  ในระหวางป บริษทัฯ และบริษทัยอย ไดนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรงุและฉบับใหมรวมถึงแนว          

 ปฏบัิตทิางบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตามท่ีกลาวขางตนมาถือปฏบัิต ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ          

 การปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึน เพื่อใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศโดยสวนใหญ          

 เปนการปรับปรุงถอยคํา และคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐาน          

 การรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ          

  

      

 

   เรื่อง     

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กิดข้ึนจากการรือ้ถอน การบูรณะ และหนีส้นิ      

   ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน      

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม      

สทิธใินสวนไดเสยีจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง      

   สภาพแวดลอม      

การปรบัปรงุยอนหลงัภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)       

   เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง      

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา      

ขอตกลงสัมปทานบริการ      

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา      

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า      

   และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี       

   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน      

สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย      

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ      

การโอนสินทรัพยจากลูกคา      

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน      

เงินที่นําสงรัฐ

      

      

 

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 083



 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซ่ึงมีผลบังคับใชในอนาคต       

       

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว แตยังไมมผีลบังคับใช สภาวิชาชีพบัญชีได          

 ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน          

 หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป ดังตอไปนี้          

          

  มาตรฐานการบัญชี  

 

 ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)  

   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)  

  

   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)  

   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)  

   ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)  

  

 

  

   เร่ือง     

การนําเสนองบการเงิน      

สินคาคงเหลือ      

งบกระแสเงินสด      

นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผดิพลาด      

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน      

สัญญากอสราง      

ภาษีเงินได      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ      

สัญญาเชา      

รายได      

ผลประโยชนของพนักงาน      

การบัญชีสาํหรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลและการเปดเผยขอมลูเก่ียวกับ      

   ความชวยเหลือจากรัฐบาล      

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ      

ตนทุนการกูยืม      

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน      

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน         

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา      

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง      

กําไรตอหุน      

 

      

     

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 084



  มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2559)  

   ฉบับที่ 37  (ปรับปรุง 2559)  

   ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 40  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 41  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)  

   

 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 3  (ปรับปรุง 2559)  

   ฉบับที่ 4  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 6  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2559)  

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)  

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  

  

   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)  

   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)  

     

 

   เร่ือง

   

การรายงานทางการเงินระหวางกาล      

การดอยคาของสนิทรพัย      

ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึน และสนิทรพัยทีอ่าจเกดิข้ึน      

สนิทรพัยไมมตีวัตน       

อสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุ      

เกษตรกรรม      

การบัญชสีาํหรบัการปรบัโครงสรางหนีท้ีม่ปีญหา      

การบัญชสีาํหรบัเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ      

การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลูสาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงิน      

     

   เร่ือง   

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ    

การรวมธุรกิจ    

สัญญาประกันภัย    

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก    

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร    

สวนงานดําเนินงาน    

งบการเงินรวม    

การรวมการงาน    

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น    

การวัดมูลคายุติธรรม    

   เร่ือง

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะ

   เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน      

สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา      

ภาษเีงินได - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการหรอืของผูถือหุน      

การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย      

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ      

รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา      

สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต       

   

    
ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 085



  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

   

 ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2559)  

  

    ฉบับที่ 4  (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2559)  

  

   ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2559)  

  

   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)  

  

  

    ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)  

   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)  

    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  

       

   บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกลาวมาใชกอนวันถือปฏิบัติ 

 และคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ          

         

  

      

 

   เรื่อง     

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กิดข้ึนจากการรือ้ถอน การบูรณะ และหนีส้นิ      

   ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน      

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม      

สทิธใินสวนไดเสยีจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง      

   สภาพแวดลอม      

การปรบัปรงุยอนหลงัภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)       

   เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง      

การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา      

ขอตกลงสัมปทานบริการ      

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา      

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า      

   และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี       

   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน      

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย      

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ      

การโอนสินทรัพยจากลูกคา      

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน      

เงินที่นําสงรัฐ
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3. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 3.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย          

 3.2 ยอดคงคางและรายการบัญชีระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว และยอด          

         เงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯ ไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยในการจัดทํางบการเงินรวม          

 3.3 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณทางบัญชี          

         ที่คลายคลึงกัน          

4. นโยบายบัญชีที่สําคัญ           

 

 4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย

        

  - รายไดจากการขายสินคา รับรูเมื่อสงมอบและไดโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาใหแกผูซื้อแลว

  - รายไดจากการใหบริการและซอมบํารุง รับรูเมื่อใหบริการเสร็จและเปนไปตามสัญญาการใหบริการ 

  - รายไดคากอสราง รับรูรายไดคากอสรางตามสญัญาราคาคงท่ีดวยวิธีอตัราสวนของงานทีท่าํเสรจ็ โดยใชอตัราสวน

 ของตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น

         - รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

  บริษัทฯ ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนสวนเพิ่มจากราคารับซ้ือ คาพลังงานไฟฟาตามโครงการสงเสริมผูผลิต

 ไฟฟารายเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตยในราคา 8 บาทตอกิโลวัตต-ช่ัวโมง ตามประกาศการไฟฟา

 สวนภูมิภาค และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยการอุดหนุนดังกลาว

 มีระยะเวลา 10 ป นับจากวันเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟา โดยบริษัทฯ ไดเร่ิมทําการซ้ือขายไฟฟาตั้งแตเดือนเมษายน 2553

 เงินอุดหนุนดังกลาว บริษัทฯ ไดรับรูเปนรายได บันทึกไวในบัญชีรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา และรับรูรายได

 เมื่อมีการจายกระแสไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค

       

  - รายไดคาเชา รับรูรายไดคาเชาตามระยะเวลาของสัญญาเชา

         - รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย

        - รายไดอื่น และคาใชจายอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง
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 4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด          

       

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารพาณชิยประเภทออมทรพัย กระแสรายวัน            

 และประจําไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระคํ้าประกัน          

 4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น          

      

  บรษิทัฯ และบริษทัยอยแสดงลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ดวยยอดสทุธจิากคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู คาเผือ่หนีส้งสยั          

 จะสูญคํานวณจากลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่นที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได โดยพิจารณาจากการวิเคราะหอายุหน้ีและ          

 สถานะของลูกหนี้แตละรายประกอบ สําหรับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่ถึงกําหนดเกิน 1 ป บริษัทฯ และบริษัทยอย          

 จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน           

 4.4 สินคาคงเหลือ          

       

  บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสินคาคงเหลือในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา           

          

  - สินคาสําเร็จรูป และงานระหวางทํา  คํานวณราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง          

           - วัตถุดิบ คํานวณราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO)          

           - คาเผือ่การลดมลูคาของสนิคาพจิารณาจากสนิคาลาสมยัและเสือ่มสภาพทีเ่กิดข้ึนจรงิและประมาณการจากราคาขาย          

 หรือตนทนุทีเ่ก่ียวของโดยตรงกับเหตกุารณท่ีเกดิข้ึนภายหลงัวันทีใ่นงบการเงิน และประมาณการจากสนิคาทีเ่คลือ่นไหวชา

 4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย          

 

  เงินลงทนุในบริษทัยอยในงบการเงินเฉพาะกจิการ บนัทึกในราคาทนุสทุธจิากคาเผือ่การดอยคาของเงินลงทนุและจะ          

 บันทกึรบัรูการเปลีย่นแปลงมลูคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ เมือ่จาํหนายเงินลงทุนหรอืเงินลงทุนเกิดการดอยคา          

 4.6 เงินลงทุน          

       

  4.6.1 เงินลงทนุช่ัวคราว เปนเงินลงทุนเพือ่คา เปนเงินลงทนุในหลกัทรพัยในความตองการของตลาด แสดงดวยมลูคา          

  ยุติธรรม ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมลูคายุติธรรม แสดงเปนกําไรและขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ          

       

  4.6.2 เงินลงทุนระยะยาว เปนเงินลงทุนในตราสารทนุท่ีไมอยูในความตองการของตลาด ซ่ึงบริษทัฯ ถือเปนเงินลงทุน          

           ทั่วไป แสดงดวยราคาทุนปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
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 4.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน          

       

  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนที่ดินที่บริษัทฯ ถือไวเพื่อหวังกําไรจากการเพิ่มมูลคาของที่ดินในระยะยาว 

 บริษัทฯ บันทึกในราคาทุน ปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคา          

 4.8 สินทรัพยใหเชา          

       

  สนิทรพัยใหเชา เปนสนิคาท่ีนาํออกใหลกูคาเชาหรอืยมื โดยมกีารคาํนวณคาเสือ่มราคาโดยวธิเีสนตรงเปนเวลา 5 ป

 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ          

       

  ทีดิ่นแสดงในราคาทนุ อาคารและอปุกรณแสดงในราคาทนุหักคาเสือ่มราคาสะสมและคาเผือ่การดอยคาของสนิทรัพย          

 (ถามี) คํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้            

        

          จํานวนป  

  อาคารสํานักงาน          40   

  อาคารและสิ่งปลูกสราง       20-25   

  สวนปรับปรุงอาคาร       10-15   

  เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ       5-18  

  เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน       3-5   

  ยานพาหนะ          5   

  สินทรัพยถาวรอื่น          5   
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  บริษทัฯ ไดรวมตนทุนทีป่ระมาณในเบ้ืองตนสาํหรับการร้ือถอน การขนยายและการบูรณะสถานทีต้ั่งของสนิทรัพย           

 ซ่ึงเปนภาระผูกพันของกิจการ เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และกําหนดใหกิจการตองคิด          

 คาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ แตละสวนแยกตางหากจากกัน เมื่อสวนประกอบแตละ          

 สวนนั้นมีตนทุนท่ีมีนัยสําคัญ เม่ือเทียบกับตนทุนท้ังหมดของทรัพยสินนั้น นอกจาก นี้บริษัทฯ ไดทบทวนอายุการให           

 ประโยชนมูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี              

 4.10 สินทรัพยไมมีตัวตน           

        

  สินทรัพยไมมีตัวตน ตัดจายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรง ประกอบดวย          

        

          จํานวนป  

  คาโปรแกรมคอมพิวเตอร         

  ใบรับรองคุณภาพ 

  คาสิทธิในการจําหนายกระแสไฟฟาจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย  

 4.11 การดอยคาของสินทรัพย          

        

  บริษทัฯ และบรษิทัยอยไดสอบทานการดอยคาของสนิทรพัย เมือ่มขีอบงช้ีวาราคาตามบญัชีของสนิทรพัยของบริษทัฯ          

 สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้นๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลคาการใช แลวแตอยางใดจะ          

 สูงกวา) โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี          

         

  ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูผล

 ขาดทนุจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอยคากต็อเมือ่มขีอบงชี้

 วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป  หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง          

 4.12 สัญญาเชาระยะยาว          

        

  สญัญาเชาท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา          

 ถือเปนสญัญาเชาการเงิน สญัญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมลูคายุติธรรมของสนิทรพัยทีเ่ชาหรือมลูคา          

 ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจาย          

 ทางการเงินจะบันทึกเปนหนีส้นิระยะยาว  สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเชา             

 สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา จํานวนเงินที่จายตาม          

 สัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา          
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 4.13 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพพนกังาน          

         

  บรษิทัฯ จดัใหมกีองทุนสาํรองเลีย้งชีพ ซ่ึงเปนลกัษณะของแผนการจายสมทบตามทีไ่ดกําหนดการจายสมทบไวแลว

 สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน 

 ภายนอก กองทุนสาํรองเลีย้งชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทนุจากพนกังานและเงินสมทบจากบรษิทั เงินจายสมทบ 

 กองทนุสาํรองเลีย้งชีพบันทกึเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่กิดรายการนัน้

 

 4.14 รายการบัญชีทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ           

       

  รายการทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ บรษิทัฯ บันทึกดวยอตัราแลกเปลีย่น ณ วันท่ีเกิดรายการสนิทรพัยและหน้ีสนิ

 ที่เปนเงินตราตางประเทศท่ีคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  

 ณ วันนัน้           

         

  กําไรและขาดทนุทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นไดรวมอยูในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

 4.15 คาใชจายภาษเีงินไดและภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี

       

  รายจายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบดวย ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

      

  4.15.1 คาใชจายภาษีเงินได          

       

   บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลตามจํานวนเงินที่จะตองจายในแตละป โดยคํานวณตามอัตราภาษี

  ทีป่ระกาศใช ณ วันท่ีในรายงาน จากยอดกําไรสทุธบิวกกลบัดวยสาํรองและคาใชจายตางๆทีไ่มอนญุาตใหถือเปน

  คาใชจาย ในการคํานวณภาษีท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากร บริษัทยอยยังไมมีภาระภาษีเนื่องจากมีผลการ

  ดําเนินงานขาดทุนทางภาษี          

       

  4.15.2 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี              

      

   บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

  และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเก่ียวของนั้น โดยใชอัตรา

  ภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

       

   บรษิทัฯ รับรูหนีส้นิภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสยีภาษทุีกรายการ แตรบัรู

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได

  ใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชน

  จากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น  
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   บริษทัฯ จะทบทวนมลูคาตามบญัชีของสนิทรพัยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทาํ          

  การปรับลดมลูคาตามบัญชีดงักลาว หากมคีวามเปนไปไดคอนขางแนวา บรษิทัฯ จะไมมกํีาไรทางภาษเีพยีงพอตอการนํา          

  สนิทรพัยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีทัง้หมดหรอืบางสวนมาใชประโยชน             

       

   บริษทัฯ จะบนัทึกภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถอืหุนหากภาษท่ีีเกิดข้ึนเก่ียวของกับรายการท่ีได           

  บันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน           

 4.16 กําไรตอหุน          

  กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐานคาํนวณโดยหารกําไรสาํหรับปทีเ่ปนของผูถือหุนของบริษทัฯ ดวยจาํนวนถัวเฉลีย่ถวงนํา้หนัก          

 ของหุนสามญัตามระยะเวลาทีอ่อกและเรียกชําระแลว          

 4.17 ประมาณการทางบญัชี          

  การจดัทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบรหิารตองใชการประมาณการและตัง้ขอ

 สมมติฐานบางประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงิน และการเปดเผยในหมายเหตุประกอบ

 งบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว อันอาจทําใหตองมีการปรับปรุงบัญชี

 ในรอบถัดไปประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ไดแก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเสื่อมราคา คาเผื่อการลดราคาสินคาและ

 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย การประมาณการในเรื่องตาง ๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เก่ียวของของหมายเหตุ

 ประกอบงบการเงินแลว          

 4.18 ประมาณการหนี้สิน          

       

  บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแน ของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตาม            

 กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสีย          

 ทรัพยากรทีม่ปีระโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพือ่จายชําระภาระผูกพนัและจาํนวนท่ีตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ          

 หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ            

 จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ

 4.19  ผลประโยชนพนกังาน          

       

  บรษิทัฯ จดัใหมผีลประโยชนของพนกังานหลงัจากการเลกิจางเพือ่จายใหแกพนกังานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย             

 มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานใหถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการประมาณการตามหลัก          

 คณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว ภายใตสมมติฐานเก่ียวกับเหตุการณในอนาคตที่              

 บรษิทัฯ กําหนดข้ึนอยางเหมาะสม สมมตฐิานทีใ่ชในการประเมนิคาใชจายผลประโยชนของพนกังานสทุธปิระจาํป ไดรวม          

 ถึงอตัราสวนลด อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดอืนพนกังาน และอตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน การเปลีย่นแปลงใน          
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 อัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เก่ียวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิในทุกป บริษัทฯ ไดมีการทบทวน          

 อตัราสวนลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงสะทอนถึงอตัราดอกเบีย้ท่ีควรนาํมาใชในการคาํนวณมลูคาปจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดจาย          

 ในอนาคตท่ีคาดวาจะตองจายใหกับพนกังานในการประเมนิอตัราสวนลดท่ีเหมาะสม บริษทัฯ จะพจิารณาจากอตัราดอกเบ้ีย          

 ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน บริษัทยอยไมมีพนักงาน 

 4.20 การวัดมูลคายุติธรรม          

       

  นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมลูของบริษทัฯ และบริษทัยอย หลายขอกําหนดใหมกีารวัดมลูคายุติธรรมทัง้          

 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและไมใชทางการเงิน           

         

  บรษิทัฯ และบริษทัยอยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเก่ียวกบัการวัดมลูคายุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึง          

 กลุมผูประเมินมูลคา ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรม          

 ระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน

         กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญอยาง          

 สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา กลุมผู          

 ประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคา รวมถึงการจัดระดับช้ัน          

 ของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม           

        

  ประเดน็ปญหาของการวัดมลูคาท่ีมนียัสาํคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และบริษทัยอย           

 เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะ          

 ทําได มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคาดังนี้           

            ขอมลูระดบั 1 เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรบัปรงุ) ในตลาดท่ีมสีภาพคลองสาํหรบัสนิทรพัยหรอื

     หนี้สินอยางเดียวกัน          

            ขอมลูระดับ 2 เปนขอมลูอืน่ทีส่งัเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา)   

     ถาสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1         

            ขอมลูระดับ 3 เปนขอมลูสาํหรับสนิทรัพยหรือหนีส้นิทีไ่มไดมาจากขอมลูท่ีสงัเกตได (ขอมลูทีไ่มสามารถ         

     สังเกตได)         

      

  หากขอมลูท่ีนาํมาใชในการวัดมลูคายุติธรรมของสนิทรพัยหรอืหนีส้นิถูกจดัประเภทลาํดบัชัน้ของมลูคายุตธิรรมท่ี          

 แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม          

 ของขอมูลที่อยูในระดับตํ่าสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม           

       

  บรษิทัฯ และบริษทัยอยรับรูการโอนระหวางลาํดบัช้ันของมลูคายุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดข้ึน          
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5. รายละเอียดประกอบงบกระแสเงินสด           

 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายการที่ไมเปนตัวเงิน ที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้          

       

  5.1 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ โอนสินคาคงเหลือไปเปน

 สินทรัพยใหเชาจํานวน 1.15 ลานบาท และจํานวน 1.29 ลานบาท ตามลําดับ และไดโอนสินทรัพยใหเชาไปเปนสินคา

 คงเหลือจํานวน 2.12 ลานบาท และจํานวน 2.58 ลานบาท ตามลําดับ          

       

  5.2 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  บรษิทัฯ ไดโอนสนิคาประเภทวัตถุดิบอืน่

 และแผงโซลารเปนงานระหวางกอสราง จาํนวนเงิน 91.06 ลานบาท และจาํนวน 2.12 ลานบาท ตามลาํดบั           

         

        5.3 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเคร่ืองจักร อุปกรณและ

 ยานพาหนะทีเ่พิม่ข้ึนจากการบันทึกตัง้เจาหนีค้าทรัพยสนิและหนีส้นิตามสญัญาเชาทางการเงิน จาํนวน 12.85. ลานบาท 

 และจํานวน 6.23 ลานบาท ตามลําดับ และเกิดจากการบันทึกโอนเงินมัดจําเปนทรัพยสิน จํานวน 0.79 ลานบาท           

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     

       

 

         

          

  (หนวย : บาท)

       เงินสด  

       เงินฝากกระแสรายวัน  

       เงินฝากออมทรัพย  

          เช็คที่ถึงกําหนดชําระรอนําฝาก  

       รวม 

2559  2558   2559   2558

    871,897.00 

 12,508,235.56 

 49,497,046.66 

 2,250,418.15 

 65,127,597.37 

 

 

 

    712,512.00 

 14,969,622.01 

 69,830,284.87 

 1,149,392.32 

 86,661,811.20 

 

 

 

 

    871,897.00 

 12,494,144.06 

 44,714,014.41 

 2,250,418.15 

 60,330,473.62 

 

 

    712,512.00 

 14,960,766.01 

 65,541,404.81 

 1,149,392.32 

 82,364,075.14 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 094



5. รายละเอียดประกอบงบกระแสเงินสด           

 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายการที่ไมเปนตัวเงิน ที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้          

       

  5.1 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ โอนสินคาคงเหลือไปเปน

 สินทรัพยใหเชาจํานวน 1.15 ลานบาท และจํานวน 1.29 ลานบาท ตามลําดับ และไดโอนสินทรัพยใหเชาไปเปนสินคา

 คงเหลือจํานวน 2.12 ลานบาท และจํานวน 2.58 ลานบาท ตามลําดับ          

       

  5.2 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  บรษิทัฯ ไดโอนสนิคาประเภทวัตถุดิบอืน่

 และแผงโซลารเปนงานระหวางกอสราง จาํนวนเงิน 91.06 ลานบาท และจาํนวน 2.12 ลานบาท ตามลาํดบั           

         

        5.3 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเคร่ืองจักร อุปกรณและ

 ยานพาหนะทีเ่พิม่ข้ึนจากการบันทึกตัง้เจาหนีค้าทรัพยสนิและหนีส้นิตามสญัญาเชาทางการเงิน จาํนวน 12.85. ลานบาท 

 และจํานวน 6.23 ลานบาท ตามลําดับ และเกิดจากการบันทึกโอนเงินมัดจําเปนทรัพยสิน จํานวน 0.79 ลานบาท           

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     

       

 

         

          

  (หนวย : บาท)

2559  2558   2559   2558

440,427,251.27 

25,237,991.54 

465,665,242.81 

 

 

  431,073,883.60 

31,463,723.85 

462,537,607.45 

 

 

 

  410,536,263.40 

24,754,333.22 

435,290,596.62 

 

 

 

  431,073,883.60 

31,028,517.11 

462,102,400.71 

 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

7. เงินลงทุนชั่วคราว

  (หนวย : บาท)

    เงินลงทุนในหลักทรัพย   

        หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน   

         เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น     

        

 

        

 8.1 ลูกหนี้การคา 

       8.2 ลูกหนี้อื่น

  รวม

   

    

   

2559  2558   2559   2558  

1,128,315.00 

(1,059,229.86)

69,085.14 

 

 

  

1,128,315.00 

(1,059,229.86)

69,085.14 

 

 

  

1,128,315.00 

(1,059,229.86)

69,085.14 

 

  

1,128,315.00 

(1,059,229.86)

69,085.14 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 095



 8.1  ลูกหนี้การคา  ประกอบดวย

  (หนวย : บาท)

28,287,520.09 

11,076,966.97 

(2,749,712.34)

(4,970,569.44)

31,644,205.28 

 

 

 

  30,152,548.02 

5,964,874.73 

(2,640,492.76)

(5,189,409.90)

28,287,520.09 

 

 

 

20,067,705.93  

11,076,966.97  

(2,749,712.34) 

(2,522,176.88) 

25,872,783.68  

 

 

 

  21,218,537.36 

5,964,874.73 

(1,926,296.26)

(5,189,409.90)

20,067,705.93 

 

 

 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  (หนวย : บาท)

 ตั๋วเงินรับการคา   

 ลูกหนี้การคาและคาบริการคางรับ   

  รวม  

        หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   

  ลูกหนี้การคา - สุทธิ

       

 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเคลื่อนไหว ดังนี้

2559  2558   2559   2558

  19,369,857.25 

452,701,599.30 

472,071,456.55 

(31,644,205.28)

440,427,251.27 

 

 

 

 

  19,905,505.56 

439,455,898.13 

459,361,403.69 

(28,287,520.09)

431,073,883.60 

 

 

 

  19,369,857.25 

417,039,189.83 

436,409,047.08 

(25,872,783.68)

410,536,263.40 

 

  19,905,505.56 

431,236,083.97 

451,141,589.53 

(20,067,705.93)

431,073,883.60 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ณ วันตนป  

บวก ตั้งเพิ่มระหวางป  

หัก หนี้สูญรับคืน  

หนี้สูญตัดบัญชี

ณ วันสิ้นป

               

2559  2558   2559   2558

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 096



  (หนวย : บาท)

2559  2558   2559   2558

4,197,026.29 

4,454,766.49 

5,732,936.03 

7,098,738.32 

8,204,544.80 

29,688,011.93 

(4,450,020.39)

25,237,991.54 

 

 

 

  

6,318,588.69 

4,454,311.49 

0.00 

18,251,727.92 

6,889,116.14 

35,913,744.24 

(4,450,020.39)

31,463,723.85

 

 

 

  

4,197,026.29 

0.00 

5,732,847.14 

7,098,738.32 

7,725,721.47 

24,754,333.22 

0.00 

24,754,333.22 

 

 

 

 

  

6,318,588.69 

0.00 

0.00 

18,251,727.92 

6,458,200.50 

31,028,517.11 

0.00 

31,028,517.11 

 

 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

เงินมัดจําและเงินจายลวงหนา  

   คาสินคาและบริการ 

ลูกหนี้กรมสรรพากร

ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย  

คาใชจายจายลวงหนา  

อื่น ๆ  

 รวม 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

 ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ 

 โดยนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ ไดดังนี้ 
  (หนวย : บาท)

 ตัว๋เงินรบัการคา   

       ต๋ัวเงินรบัการคาทียั่งไมครบกําหนด :-   

     ครบกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน   

 ลกูหนีก้ารคาและคาบริการคางรับ   

  ยังไมถึงกําหนดชําระ   

  เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดอืน   

  เกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน    

     แตไมเกิน 6 เดือน  

  เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน    

     แตไมเกิน 12 เดอืน  

  เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน    

  รวม

  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไดนาํสทิธเิรยีกรองในลกูหนีก้ารคา จาํนวน 51.97 ลานบาท ไปขายลดใหแกธนาคาร          

      ตามสญัญาแฟคเตอร่ิง จาํนวน 41.57  ลานบาท เพือ่ค้ําประกันวงเงินสนิเช่ือจาํนวน 200 ลานบาท กับธนาคาร ตามหมายเหตุ 20          

 8.2 ลูกหนี้อื่น ประกอบดวย

 

 

  

2559  2558   2559   2558

  

19,369,857.25 

277,992,499.91 

115,848,882.03 

5,113,181.03 

20,453,423.11 

33,293,613.22 

472,071,456.55 

 

 

 

  

19,905,505.56 

229,505,941.73 

128,703,084.40 

26,033,700.40 

24,590,635.21 

30,622,536.39 

459,361,403.69 

 

 

 

  

19,369,857.25 

270,866,689.19 

93,083,704.88 

5,113,181.03 

20,453,423.11 

27,522,191.62 

436,409,047.08 

 

 

  

19,905,505.56 

229,505,941.73 

128,703,084.40 

26,033,700.40 

24,590,635.21 

22,402,722.23 

451,141,589.53 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 097



   ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มลีกูหนีก้ารคากิจการทีเ่กีย่วของกัน แยกตามอายุหนีท่ี้คางชําระ

  โดยนับจากวันท่ีท่ีครบกําหนดชําระ ไดดังนี้          

 

 ต๋ัวเงินรบัการคา   

       ต๋ัวเงินรบัการคาทียั่งไมครบกําหนด :-   

     ครบกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน   

 ลกูหนีก้ารคาและคาบริการคางรับ   

  ยังไมถึงกําหนดชําระ   

  เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดอืน   

  เกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน    

     แตไมเกิน 6 เดือน  

  เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน    

     แตไมเกิน 12 เดอืน  

  เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน    

  รวม

  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไดนาํสทิธเิรยีกรองในลกูหนีก้ารคา จาํนวน 51.97 ลานบาท ไปขายลดใหแกธนาคาร          

      ตามสญัญาแฟคเตอร่ิง จาํนวน 41.57  ลานบาท เพือ่ค้ําประกันวงเงินสนิเช่ือจาํนวน 200 ลานบาท กับธนาคาร ตามหมายเหตุ 20          

 8.2 ลูกหนี้อื่น ประกอบดวย

 

 

  

  (หนวย : บาท)

 ยังไมถึงกําหนดชําระ    

         เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน     

         เกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน    

         เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน    

         เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน

  รวม      

   

10. เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอย

    

      2559  2558

 

2,000.00 

17,351.56 

21,810.44 

0.00 

0.00 

41,162.00 

 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

9. ลกูหนีก้ารคากิจการท่ีเก่ียวของกัน   

      

 

8,195,659.98 

19,839,947.56 

73,562.73 

33,987.69 

14,000.00 

28,157,157.96 

 

 
      2559  2558

  (หนวย : บาท)

 เงินใหกูยืม     

 ดอกเบี้ยคางรับ     

  รวม    

 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     

  เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอย - สุทธิ

          ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ มเีงินใหกูยืมกับบรษิทัยอยจาํนวน 189.38 ลานบาท อตัราดอกเบีย้ 

 MLR-1% ตอป เนือ่งจากบริษทัยอยยังมผีลประกอบการขาดทนุเกนิทนุอยู บรษิทัฯ จงึไดบันทึกต้ังคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเงินกู

 ยืมและดอกเบ้ียคางรบัดงักลาวท้ังจาํนวน           

    

 

189,378,250.00 

38,207,173.91 

227,585,423.91 

(227,585,423.91)

0.00 

 

 

 

 

189,378,250.00 

29,564,872.67 

218,943,122.67 

(218,943,122.67)

0.00 

 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 098



196,488,284.80 

70,946,422.03 

266,591,609.02 

19,984,969.33 

20,060,725.91 

574,072,011.09 

(107,260,988.97)

466,811,022.12 

 

 

 

 

135,752,717.96 

70,946,422.03 

237,134,468.01 

18,435,310.81 

20,060,725.91 

482,329,644.72 

(17,941,041.08)

464,388,603.64 

 

 

 

  (หนวย : บาท)

        สินคาสําเร็จรูป   

        งานระหวางทํา   

       วัตถุดิบ   

        วัสดุสิ้นเปลือง   

        วัตถุดิบระหวางทาง   

  รวม  

        หัก คาเผื่อขาดทุนจากการลดมูลคา   

            ของสินคาคงเหลือ   

  สินคาคงเหลือ - สุทธิ  

   

2559  2558   2559   2558

 113,665,174.59 

73,749,388.82 

256,989,898.81 

18,037,480.34 

5,932,183.56 

468,374,126.12 

(65,245,658.20)

403,128,467.92 

 

 

 

 71,522,180.41 

73,749,388.82 

248,002,575.82 

16,821,145.76 

5,932,183.56 

416,027,474.37 

(15,058,690.95)

400,968,783.42 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

              ทุนที่เรียกชําระแลว       สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 

2559   2558    2559   2558

พันบาท  พันบาท  รอยละ  รอยละ

 

   1,000,000.00 

 2,500.00 

 

 

 

 

   1,000,000.00 

2,500.00 

 

 

 

 

   99.99 

 99.99 

 

 

 

   99.99 

99.99 

 

  (หนวย : บาท)

       

       บริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด  

       บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จํากัด  

  

  

       

  (หนวย : บาท)

       บริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด  

       บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จํากัด  

 

  

       

 

0.00 

2,499,925.00 

2,499,925.00 

 

 

0.00 

2,499,925.00 

2,499,925.00 

 

(999,999,930.00)

0.00 

(999,999,930.00)

 

(999,999,930.00)

0.00 

(999,999,930.00)

 

999,999,930.00 

2,499,925.00 

1,002,499,855.00 

 

 

 

999,999,930.00 

2,499,925.00 

1,002,499,855.00 

             งบการเงินเฉพาะกิจการ   

2559  2558         2559        2558            2559            2558

    ราคาทุน        คาเผื่อการดอยคา               ราคาทุนสุทธิ 

11. สนิคาคงเหลอื  

  

  

  

  

12. เงินลงทุนในบริษทัยอย

  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มเีงินลงทุนในบรษิทัยอย ตามรายละเอยีด ดงันี้

  

  

  

  

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
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              ทุนที่เรียกชําระแลว     สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 

 บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด   

        บริษัท สหการวิศวกร จํากัด   

   

   

2559    2558     2559   2558

พันบาท  พันบาท  รอยละ  รอยละ

 

  230,000.00 

 402,979.00 

 

 

 

 

 230,000.00 

 402,979.00 

 

 

 

  1.19 

 0.04 

 

 

 

  1.19 

 0.04 

 

 

 

 

13. เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น   

   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริษทัอืน่ ประกอบดวย เงินลงทุนในหุนสามญัของบรษิทัอืน่ ดังตอไปนี ้  

         ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ ไดบนัทึกตัง้คาเผือ่การดอยคาของเงินลงทุนในบริษทั เอกรฐัโซลาร จาํกัด 

ทั้งจํานวน เนื่องจากมีผลการดําเนินงานขาดทุนจนเกินทุน             

 

        ราคาทุนเงินลงทุน :-   

         บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด   

  บริษัท สหการวิศวกร จํากัด   

   รวม  

         หัก  คาเผื่อการดอยคา   

   เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น-สุทธิ   

   

   

   

  (หนวย : บาท)

     2559        2558

 

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  

   

         ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ มเีงินลงทนุในหุนสามญัจากการรับชาํระหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา โดยแปลงหนี ้          

เปนทุนตามแผนฟนฟูฯ และกิจการดังกลาวยังมีผลประกอบการไมดีและไมสามารถปฏิบัติตามแผนฟนฟูได ดังนั้น บริษัทฯ จึง          

ตัง้คาเผือ่การดอยคาเงินลงทุนทัง้จาํนวน นอกจากนีส้วนตางทียั่งไมไดรับชําระจากลกูหนีจ้าํนวน 4.02 ลานบาท แสดงในสนิทรพัย

ไมหมุนเวียน บริษัทฯ ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน          
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14. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไดนําเงินฝากธนาคาร จํานวน 1.65 ลานบาท และจํานวน 6 ลานบาท           

ตามลาํดับ ไปค้ําประกันการปฏบัิติตามสญัญากับหนวยงานภาครฐัแหงหนึง่และคํา้ประกันวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท

กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง (ตามหมายเหตุ 30.2)          

         

15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ที่ดิน 

ราคาทุน 

คาเผื่อการดอยคา 

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 

ราคายุติธรรม 

  

   

   

  (หนวย : บาท)

     2559        2558

 

12,973,886.00 

(11,342,131.00)

1,631,755.00 

1,531,205.00 

 

 

 

12,973,886.00 

(11,660,948.00)

1,312,938.00 

1,420,312.50 

 

 

 

                                               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

         ราคายุติธรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เปนราคาประเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระ (บริษทั เดอะแวลเูอชัน่           

แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด) โดยใชวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด (Market Comparison Approach)          

         ที่ดินของบริษัทฯ บางสวนซ่ึงมีราคาทุนตามบัญชีจํานวน 12.42 ลานบาท มีเนื้อท่ี 136 ไร 1 งาน 67 ตารางวา             

ไดทําการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินระหวางบริษัทฯ กับกิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหนึ่ง โดยมีสัดสวนของราคาทุน           

จํานวน 12.42 : 5.50 ลานบาท           
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14. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไดนําเงินฝากธนาคาร จํานวน 1.65 ลานบาท และจํานวน 6 ลานบาท           

ตามลาํดับ ไปค้ําประกันการปฏบัิติตามสญัญากับหนวยงานภาครฐัแหงหนึง่และคํา้ประกันวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรสัตรซีีท

กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง (ตามหมายเหตุ 30.2)          

         

15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

         ราคายุติธรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เปนราคาประเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระ (บริษทั เดอะแวลเูอชัน่           

แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด) โดยใชวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด (Market Comparison Approach)          

         ที่ดินของบริษัทฯ บางสวนซ่ึงมีราคาทุนตามบัญชีจํานวน 12.42 ลานบาท มีเนื้อท่ี 136 ไร 1 งาน 67 ตารางวา             

ไดทําการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมในท่ีดินระหวางบริษัทฯ กับกิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหนึ่ง โดยมีสัดสวนของราคาทุน           

จํานวน 12.42 : 5.50 ลานบาท           

          

16. สินทรัพยใหเชา  

  (หนวย : บาท)

หมอแปลงไฟฟา

ซื้อคืน

หมอแปลงไฟฟา

สํารองศูนย

หมอแปลงไฟฟา

ใหยืม - ใหเชา
รวม

29,952,185.96 

2,545,441.31 

13,436,792.78 

(577,887.54)

(17,475,627.29)

27,880,905.22 

6,939,950.74 

16,684,492.99 

(7,286,173.85)

(16,446,959.09)

27,772,216.01 

(24,751,438.40)

(2,029,306.78)

(10,273,219.53)

478,376.94 

12,461,410.81 

(24,114,176.96)

(1,509,092.12)

(13,454,756.81)

1,888,443.05 

11,902,906.18 

(25,286,676.66)

2,485,539.35 

3,766,728.26 

 

 

 

 

 

2,338,635.69 

0.00 

925,695.56 

0.00 

(959,935.26)

2,304,395.99 

30,000.00 

1,209,743.02 

(94,200.00)

(1,176,559.82)

2,273,379.19 

(2,244,974.23)

(51,997.74)

(879,606.57)

0.00 

959,925.26 

(2,216,653.28)

(26,755.16)

(1,193,746.41)

94,199.00 

1,109,802.52 

(2,233,153.33)

40,225.86 

87,742.71 

 

 

 

 

7,914,806.63 

0.00 

18,507,905.34 

(307,084.27)

(16,197,567.17)

9,918,060.53 

14,897.26 

15,736,088.11 

(863,568.94)

(17,510,180.39)

7,295,296.57 

(6,883,739.30)

(676,036.45)

(15,283,429.98)

307,082.27 

13,484,943.77 

(9,051,179.69)

(421,850.06)

(13,055,099.85)

642,400.59 

15,233,577.54 

(6,652,151.47)

643,145.10 

866,880.84 

 

 

40,205,628.28 

2,545,441.31 

32,870,393.68 

(884,971.81)

(34,633,129.72)

40,103,361.74 

6,984,848.00 

33,630,324.12 

(8,243,942.79)

(35,133,699.30)

37,340,891.77 

(33,880,151.93)

(2,757,340.97)

(26,436,256.08)

785,459.21 

26,906,279.84 

(35,382,009.93)

(1,957,697.34)

(27,703,603.07)

2,625,042.64 

28,246,286.24 

(34,171,981.46)

3,168,910.31 

4,721,351.81 

1,957,697.34 

2,757,340.97 

 

 

                    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ราคาทุน :   

        ณ ตนป 2558   

        ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

        จําหนาย   

        โอนออก/โอนออกไปผลิต   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

 ซ้ือเพ่ิม   

        โอนเขา   

        จําหนาย   

        โอนออก/โอนออกไปผลิต   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   

คาเสื่อมราคาสะสม :   

        ณ ตนป 2558   

        เพิ่ม   

        โอนเขา   

 จําหนาย   

        โอนออก/โอนออกไปผลิต   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   

        เพิ่ม   

        โอนเขา   

        จําหนาย   

        โอนออก/โอนออกไปผลิต   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   

มูลคาสุทธิตามบัญชี :   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

        สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

   

   

ย้อนกลับสารบัญ
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77,204,295.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

77,204,295.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

77,204,295.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(2,117,685.00)

0.00 

(2,117,685.00)

0.00 

(2,117,685.00)

75,086,610.97 

75,086,610.97 

752,346,303.54 

2,582,339.80 

10,331,523.80 

0.00 

0.00 

765,260,167.14 

774,692.45 

130,852,828.12 

0.00 

0.00 

896,887,687.71 

(333,991,992.42)

(23,140,239.08)

0.00 

(357,132,231.50)

(23,003,637.65)

0.00 

(380,135,869.15)

(92,527,540.17)

(4,639,286.91)

(97,166,827.08)

(16,631,161.94)

(113,797,989.02)

402,953,829.54 

310,961,108.56 

 

1,439,764,718.17 

38,084,212.48 

3,665,355.80 

(13,482,220.54)

0.00 

1,468,032,065.91 

8,176,064.00 

20,946,452.27 

(333,000.00)

0.00 

1,496,821,582.18 

(631,682,424.14)

(58,465,892.34)

13,039,982.83 

(677,108,333.65)

(60,680,947.87)

332,999.00 

(737,456,282.52)

(146,173,190.76)

(2,445,253.12)

(148,618,443.88)

4,830,542.60 

(143,787,901.28)

615,577,398.38 

642,305,288.38 

64,598,226.86 

5,264,412.12 

439,077.42 

(2,063,125.23)

0.00 

68,238,591.17 

3,204,237.93 

367,878.33 

(21,218.69)

0.00 

71,789,488.74 

(52,654,533.35)

(3,949,619.53)

2,048,982.26 

(54,555,170.62)

(4,673,866.53)

19,853.75 

(59,209,183.40)

(22,183.64)

(12,738.54)

(34,922.18)

(10,019.03)

(44,941.21)

12,535,364.13 

13,648,498.37 

42,822,758.26 

4,646,900.00 

0.00 

(2,766,740.42)

0.00 

44,702,917.84 

3,100.00 

0.00 

(1,094,261.68)

0.00 

43,611,756.16 

(25,271,393.80)

(6,221,021.16)

2,766,733.42 

(28,725,681.54)

(5,959,356.40)

1,094,258.68 

(33,590,779.26)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10,020,976.90 

15,977,236.30 

6,763,172.56 

8,386,216.18 

2,119,539.96 

0.00 

(14,491,987.02)

2,776,941.68 

60,229,586.97 

91,058,761.84 

0.00 

(152,704,185.59)

1,361,104.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,361,104.90 

2,776,941.68 

2,383,499,475.36 

58,964,080.58 

16,555,496.98 

(18,312,086.19)

(14,491,987.02)

2,426,214,979.71 

72,387,681.35 

243,225,920.56 

(1,448,480.37)

(152,704,185.59)

2,587,675,915.66 

(1,043,600,343.71)

(91,776,772.11)

17,855,698.51 

(1,117,521,417.31)

(94,317,808.45)

1,447,111.43 

(1,210,392,114.33)

(240,840,599.57)

(7,097,278.57)

(247,937,878.14)

(11,810,638.37)

(259,748,516.51)

1,117,535,284.82 

1,060,755,684.26 

94,317,808.45 

91,776,772.11 

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

     

     

ราคาทุน :-   

       ณ ตนป 2558 

       ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       โอนออก   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

       ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       โอนออก   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

คาเสื่อมราคาสะสม :-   

       ณ ตนป 2558   

       คาเสื่อมราคาสําหรับป   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

       คาเสื่อมราคาสําหรับป   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

คาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน :-    

       ณ ตนป 2558  

       (เพิ่ม) ลด   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

       (เพิ่ม) ลด   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

มูลคาสุทธิตามบัญชี :-   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

คาเสือ่มราคาท่ีอยูในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   

       สาํหรับป สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559  

       สาํหรับป สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558   

 

งบการเงินรวม

(หนวย : บาท)

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงท่ีดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

เครือ่งจกัร เครือ่งมอื
และอปุกรณ

เครือ่งตกแตงและ
อปุกรณสาํนกังาน

ยานพาหนะ รวมงานระหวาง
กอสราง
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รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 103



85,245,490.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

85,245,490.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

85,245,490.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(2,117,685.00)

0.00 

(2,117,685.00)

0.00 

(2,117,685.00)

83,127,805.97 

83,127,805.97 

585,102,422.17 

2,574,215.05 

10,331,523.80 

0.00 

0.00 

598,008,161.02 

275,776.00 

130,852,828.12 

0.00 

0.00 

729,136,765.14 

(237,030,120.18)

(23,870,028.04)

0.00 

(260,900,148.22)

(23,719,937.59)

0.00 

(284,620,085.81)

(14,287,662.64)

(4,639,286.91)

(18,926,949.55)

(16,631,161.94)

(35,558,111.49)

408,958,567.84 

318,181,063.25 

 

979,871,912.54 

38,084,212.48 

3,665,355.80 

(13,482,220.54)

0.00 

1,008,139,260.28 

8,176,064.00 

20,946,452.27 

(333,000.00)

0.00 

1,036,928,776.55 

(336,694,144.98)

(56,284,462.56)

13,039,982.83 

(379,938,624.71)

(58,499,518.08)

332,999.00 

(438,105,143.79)

(6,687,184.77)

(2,445,253.12)

(9,132,437.89)

4,830,542.60 

(4,301,895.29)

594,521,737.47 

619,068,197.68 

55,587,846.28 

5,264,412.12 

439,077.42 

(2,063,125.23)

0.00 

59,228,210.59 

3,204,237.93 

367,878.33 

(21,218.69)

0.00 

62,779,108.16 

(42,172,304.94)

(4,310,146.44)

2,049,103.91 

(44,433,347.47)

(5,034,393.43)

19,853.75 

(49,447,887.15)

(15,562.03)

(12,738.54)

(28,300.57)

(10,019.03)

(38,319.60)

13,292,901.41 

14,766,562.55 

43,158,758.64 

4,646,900.00 

0.00 

(2,766,740.42)

0.00 

45,038,918.22 

3,100.00 

0.00 

(1,094,261.68)

0.00 

43,947,756.54 

(25,437,741.54)

(6,288,221.24)

2,766,733.42 

(28,959,229.36)

(6,026,556.48)

1,094,258.68 

(33,891,527.16)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10,056,229.38 

16,079,688.86 

1,755,897,639.32 

58,418,928.96 

16,555,496.98 

(18,312,086.19)

(14,491,987.02)

1,798,067,992.05 

71,888,764.90 

243,225,920.56 

(1,448,480.37)

(152,167,158.72)

1,959,567,038.42 

(641,334,311.64)

(90,752,858.28)

17,855,820.16 

(714,231,349.76)

(93,280,405.58)

1,447,111.43 

(806,064,643.91)

(23,108,094.44)

(7,097,278.57)

(30,205,373.01)

(11,810,638.37)

(42,016,011.38)

1,111,486,383.13 

1,053,631,269.28 

93,280,405.58 

90,752,858.28 

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)  

     

     

ราคาทุน :-   

       ณ ตนป 2558  

       ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       โอนออก   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

       ซ้ือเพิ่ม   

       โอนเขา   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       โอนออก   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

คาเสื่อมราคาสะสม :-   

       ณ ตนป 2558   

       คาเสื่อมราคาสําหรับป   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

       คาเสื่อมราคาสําหรับงวด   

       ขาย/ตัดจําหนาย   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

คาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน :-    

       ณ ตนป 2558  

       (เพิ่ม) ลด   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

       (เพิ่ม) ลด   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

มูลคาสุทธิตามบัญชี :-   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

คาเสือ่มราคาท่ีอยูในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   

       สาํหรับป สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559  

       สาํหรับป สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : บาท)

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

เครือ่งตกแตงและ
อปุกรณสาํนกังาน

งานระหวาง
กอสราง

6,931,208.72 

7,849,189.31 

2,119,539.96 

0.00 

(14,491,987.02)

2,407,950.97 

60,229,586.97 

91,058,761.84 

0.00 

(152,167,158.72)

1,529,141.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,529,141.06 

2,407,950.97 

ท่ีดินและสวน
ปรับปรุงท่ีดิน

เครือ่งจกัร เครือ่งมอื
และอปุกรณ

ยานพาหนะ รวม

ย้อนกลับสารบัญ
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        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาทรัพยสินถาวรจํานวน 30.21 ลานบาท ซ่ึง 

ประกอบดวยทีด่นิ อาคารสิง่ปลกูสราง เคร่ืองจกัร และอปุกรณ โดยใชราคาของผูประเมนิราคาอสิระ (บรษิทั เดอะแวลเูอช่ันแอนด 

คอนซัลแทนทส จํากัด) วิธีมูลคาคิดจากตนทุน (Cost Approach)                

      ในป 2559 บริษัทฯ มีทรัพยสินท่ีเพิ่มข้ึนบางสวน จํานวน 146.58 ลานบาท เปนทรัพยสินภายใตโครงการพลังงานแสง

อาทิตย (โซลารฟารม) ท่ีบริษทัฯ ไดรับสทิธิจ์ากหนวยงานภาครัฐแหงหนึง่ ใหดาํเนนิโครงการจาํหนายกระแสไฟฟาระยะ 25 ป ซ่ึง

โครงการดังกลาวตั้งอยูบนท่ีดินเชาจากเจาของท่ีดินหลายราย                

        ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ท่ีดินพรอมสิง่ปลกูสราง อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ บางสวนไดนาํไปจดจาํนอง

เปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาว และสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 20 และ 23                

         ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อาคารและอปุกรณราคาทนุจาํนวน 478.91 ลานบาท 

และจํานวน 458.46 ลานบาท ตามลําดับ ไดตัดคาเสื่อมราคาจนเต็มมูลคาแลวแตยังคงใชงานอยู                

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีเคร่ืองจักรและยานพาหนะ ราคาทุน

รวมจํานวน 81.67 ลานบาท และจํานวน 86.70 ลานบาท ตามลําดับ เปนทรัพยสินท่ีทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศ

หลายแหง ตามหมายเหตุ 22 และ 23                

ย้อนกลับสารบัญ
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        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาทรัพยสินถาวรจํานวน 30.21 ลานบาท ซ่ึง 

ประกอบดวยทีด่นิ อาคารสิง่ปลกูสราง เคร่ืองจกัร และอปุกรณ โดยใชราคาของผูประเมนิราคาอสิระ (บรษิทั เดอะแวลเูอช่ันแอนด 

คอนซัลแทนทส จํากัด) วิธีมูลคาคิดจากตนทุน (Cost Approach)                

      ในป 2559 บริษัทฯ มีทรัพยสินที่เพิ่มข้ึนบางสวน จํานวน 146.58 ลานบาท เปนทรัพยสินภายใตโครงการพลังงานแสง

อาทติย (โซลารฟารม) ทีบ่ริษทัฯ ไดรบัสทิธิจ์ากหนวยงานภาครัฐแหงหนึง่ ใหดาํเนนิโครงการจาํหนายกระแสไฟฟาระยะ 25 ป ซ่ึง

โครงการดังกลาวตั้งอยูบนท่ีดินเชาจากเจาของท่ีดินหลายราย                

        ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ทีดิ่นพรอมสิง่ปลกูสราง อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ บางสวนไดนําไปจดจาํนอง

เปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาว และสินเช่ือที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 20 และ 23                

         ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อาคารและอปุกรณราคาทนุจาํนวน 478.91 ลานบาท 

และจํานวน 458.46 ลานบาท ตามลําดับ ไดตัดคาเสื่อมราคาจนเต็มมูลคาแลวแตยังคงใชงานอยู                

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีเคร่ืองจักรและยานพาหนะ ราคาทุน

รวมจํานวน 81.67 ลานบาท และจํานวน 86.70 ลานบาท ตามลําดับ เปนทรัพยสินท่ีทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศ

หลายแหง ตามหมายเหตุ 22 และ 23                

26,234,829.52 

628,250.00 

26,863,079.52 

155,500.00 

27,018,579.52 

(21,931,973.56)

(824,309.19)

(22,756,282.75)

(809,809.60)

(23,566,092.35)

(2,427,094.41)

0.00 

(2,427,094.41)

0.00 

(2,427,094.41)

1,025,392.76 

1,679,702.36 

0.00 

0.00 

0.00 

9,025,000.00 

9,025,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(2,959.02)

(2,959.02)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9,022,040.98 

0.00 

 

26,234,829.52 

628,250.00 

26,863,079.52 

9,180,500.00 

36,043,579.52 

(21,931,973.56)

(824,309.19)

(22,756,282.75)

(812,768.62)

(23,569,051.37)

(2,427,094.41)

0.00 

(2,427,094.41)

0.00 

(2,427,094.41)

10,047,433.74 

1,679,702.36 

812,768.62 

824,309.19 

19,047,715.52 

628,250.00 

19,675,965.52 

155,500.00 

19,831,465.52 

(17,171,953.97)

(824,309.19)

(17,996,263.16)

(809,809.60)

(18,806,072.76)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,025,392.76 

1,679,702.36 

19,047,715.52 

628,250.00 

19,675,965.52 

9,180,500.00 

28,856,465.52 

(17,171,953.97)

(824,309.19)

(17,996,263.16)

(812,768.62)

(18,809,031.78)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10,047,433.74 

1,679,702.36 

812,768.62 

824,309.19 

18. สินทรัพยไมมีตัวตน  

 

     

     

ราคาทุน :-   

       ณ ตนป 2558  

       ซ้ือเพิ่ม   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

       ซ้ือเพิ่ม   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

คาตัดจําหนายสะสม :-   

       ณ ตนป 2558  

       คาตัดจําหนายสําหรับป  

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

       คาตัดจําหนายสําหรับป  

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

คาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน :-    

       ณ ตนป 2558  

       (เพิ่ม) ลด   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

       (เพิ่ม) ลด   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

มูลคาสุทธิตามบัญชี :-   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

คาเสือ่มราคาท่ีอยูในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   

       สาํหรับป สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559  

       สาํหรับป สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

(หนวย : บาท)

0.00 

0.00 

0.00 

9,025,000.00 

9,025,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(2,959.02)

(2,959.02)

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9,022,040.98 

0.00 

คาสิทธิ์ในการ
จําหนายกระแสไฟฟา

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

คาสิทธิ์ในการ
จําหนายกระแสไฟฟา

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

รวม รวม

ย้อนกลับสารบัญ
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                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  (หนวย : บาท)

       2559        2558

 

883,610.00 

4,452,035.00 

18,453,855.00 

23,789,500.00 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 ระยะเวลาที่ไมเกิน 1 ป   

        ระยะเวลาที่เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป    

        ระยะเวลาที่เกิน 5 ป    

  รวม  

   

     

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 

 

 

 ต๋ัวสัญญาใชเงิน 

        เงินกูยืมทรัสตรีซีท 

       สัญญาแฟคเตอร่ิง 

  รวม

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มวีงเงินเบกิเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จากธนาคารในประเทศแหงหนึง่          

วงเงิน 610 ลานบาท และ 630 ลานบาท ตามลําดับ วงเงินสินเชื่อดังกลาว คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง          

และเครื่องจักร ตามหมายเหตุ 17 ค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 14 และคํ้าประกันโดยการโอนสิทธิรับเงินจาก          

ลูกหนี้การคาและการโอนสิทธิในลูกหนี้ตามสัญญาแฟคเตอริ่ง          

    

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  (หนวย : บาท)

       2559         2558

 

40,000,000.00 

136,976,358.65 

41,574,687.36 

218,551,046.01 

 

 

0.00 

141,466,425.50 

0.00 

141,466,425.50 

 

 

 

 

 

 

19. คาเชาจายลวงหนาตามสัญญาเชาดําเนินงาน    

         เมือ่วันท่ี  22  สงิหาคม  2559  บริษทัฯ ไดทําสญัญาเปนผูสนบัสนนุโครงการดําเนนิการโครงการผลติไฟฟาจาก

พลงังานแสงอาทิตยแบบตดิต้ังบนพืน้ดนิ กับหนวยงานราชการแหงหนึง่ซ่ึงเปนผูไดรับสทิธ์ิการขายไฟฟาและเปนเจาของ

โครงการ โดยบริษัทฯ ตองดําเนินโครงการในที่ดินของเจาของโครงการ เปนระยะเวลา 25 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2584 และตองจายคาใชประโยชนในที่ดินดังกลาวจนสิ้นสุดโครงการ เปนจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ 28.46 ลานบาท โดยแบงระยะเวลาการจายคาใชประโยชนเปน 5 ชวงเวลา ทกุ 5 ป อตัราคาใชประโยชนแตกตาง

กันตามทีร่ะบุในสญัญา ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ ไดจายคาใชประโยชนในทีดิ่นแลวบางสวนจาํนวน 5.09 ลานบาท

 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตสําหรับสัญญาเชาที่ดินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานขางตน มีดังนี้                 

ย้อนกลับสารบัญ
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21. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

 ระยะเวลาที่ไมเกิน 1 ป   

        ระยะเวลาที่เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป    

        ระยะเวลาที่เกิน 5 ป    

  รวม  

   

     

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 

 

 

 ต๋ัวสัญญาใชเงิน 

        เงินกูยืมทรัสตรีซีท 

       สัญญาแฟคเตอร่ิง 

  รวม

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ มวีงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะสัน้จากธนาคารในประเทศแหงหนึง่          

วงเงิน 610 ลานบาท และ 630 ลานบาท ตามลําดับ วงเงินสินเชื่อดังกลาว คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง          

และเครื่องจักร ตามหมายเหตุ 17 ค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 14 และคํ้าประกันโดยการโอนสิทธิรับเงินจาก          

ลูกหนี้การคาและการโอนสิทธิในลูกหนี้ตามสัญญาแฟคเตอริ่ง          

    

         เมือ่วันท่ี  22  สงิหาคม  2559  บริษทัฯ ไดทําสญัญาเปนผูสนบัสนนุโครงการดาํเนนิการโครงการผลติไฟฟาจาก

พลงังานแสงอาทิตยแบบตดิต้ังบนพืน้ดนิ กับหนวยงานราชการแหงหนึง่ซ่ึงเปนผูไดรับสทิธ์ิการขายไฟฟาและเปนเจาของ

โครงการ โดยบริษัทฯ ตองดําเนินโครงการในที่ดินของเจาของโครงการ เปนระยะเวลา 25 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2584 และตองจายคาใชประโยชนในที่ดินดังกลาวจนสิ้นสุดโครงการ เปนจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ 28.46 ลานบาท โดยแบงระยะเวลาการจายคาใชประโยชนเปน 5 ชวงเวลา ทุก 5 ป อตัราคาใชประโยชนแตกตาง

กันตามทีร่ะบุในสญัญา ณ วันท่ี  31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดจายคาใชประโยชนในทีดิ่นแลวบางสวนจาํนวน 5.09 ลานบาท

 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตสําหรับสัญญาเชาที่ดินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานขางตน มีดังนี้                 

  (หนวย : บาท)

 เจาหนี้การคา  

        เจาหนี้อื่น  

        เจาหนี้คาทรัพยสิน  

        เจาหนี้กรมสรรพากร  

        อื่นๆ  

  รวม 

 

  

 

   

2559  2558  2559   2558 

273,291,200.15 

12,275,078.81 

13,770,152.15 

5,413,556.81 

3,982,645.18 

308,732,633.10 

 

 

 

 

 

181,702,777.81 

9,481,661.02 

2,334,954.38 

6,766,468.02 

5,509,929.80 

205,795,791.03 

 

 

 

 

 

273,291,200.15 

12,271,467.74 

13,770,152.15 

5,357,555.48 

5,386,669.18 

310,077,044.70 

 

 

 

181,702,777.81 

9,434,414.95 

2,334,954.38 

6,740,347.78 

5,509,029.80 

205,721,524.72 

 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  (หนวย : บาท)

 ยานพาหนะ 

 เครื่องจักร 

 คาเสื่อมราคาสะสม 

  ราคาตามบัญชี-สุทธิ 

    

 

 

   

       2559  2558
 

23,994,696.26 

0.00 

(14,922,421.28)

9,072,274.98 

 

 

 

28,143,696.26 

880,000.00 

(14,125,432.75)

14,898,263.51 

 

 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

22. หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

  รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาทางการเงิน มีดังนี้         
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  (หนวย : บาท)

       2559  2558
 

4,173,060.90 

3,794,416.62 

0.00 

7,967,477.52 

(606,256.02)

7,361,221.50 

 

 

 

5,184,771.81 

6,958,293.64 

1,224,306.98 

13,367,372.43 

(1,342,670.87)

12,024,701.56 

 

 

 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

  (หนวย : บาท)

       2559  2558
 

7,361,221.50 

(3,788,055.85)

3,573,165.65 

 

 

 

 

12,024,701.56 

(4,477,763.54)

7,546,938.02 

 

 

 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

  จํานวนขั้นตํ่าที่ตองจายสําหรับสัญญาเชาทางการเงินขางตน มีดังนี้         

         

  

 ภายใน 1 ป    

 เกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป    

 เกิน 3 ปขึ้นไป    

  รวม   

   หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาทางการเงิน    

  รวม

 

 หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังนี้

       

 

 หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน    

        หัก สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน    

    ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป    

         หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ    
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 23.1 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร      

        คาธรรมเนียมในการจัดการกูยืมรอตัดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง      

        23.2 เงินกูยืมระยะยาวภายใตสัญญาเชาทางการเงิน      

        หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาว ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป      

         เงินกูยืมระยะยาว- สุทธิ      

     

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากแหลงเงินกู 2 แหง ดังนี้      

 23.1 แหลงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง มี 2 วงเงินดังนี้      

   

  วงเงินที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกูวงเงิน 400 ลานบาท เพื่อจายชําระคา

 ซ้ือทรัพยสินจากบริษัทยอย คาธรรมเนียมในการจัดการกูยืมอัตรา 1% ของเงินกู บริษัทฯ ไดคํานวนตามวิธีอัตรา

 ดอกเบ้ียท่ีแทจริงแสดงยอดสุทธิเงินกูยืม โดยเงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR-1% ตอป ชําระเงินตนเปน

 งวดรายเดือนจํานวน 48 งวด งวดละ 8.34 ลานบาท งวดแรกในเดือนมกราคม 2557

          วงเงินที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ทําสัญญาเงินกูวงเงิน 120 ลานบาท เพื่อใชสําหรับลงทุนใน

 โครงการโซลาร บนพืน้ดนิทีไ่ดรับสทิธิจ์ากหนวยงานภาครฐัแหงหนึง่ โดยเงินกูยืมดงักลาวคิดดอกเบีย้ในอตัรา MLR-1.5%  

 ตอป ชําระเงินตนเปนงวดรายเดือนจํานวน 120 งวด งวดละ 1.00 ลานบาท ตองชําระเงินกูและดอกเบ้ียใหเสร็จสิ้น

 ภายในเดือนที่ 126 (เดือนพฤษภาคม 2570) นับแตวันเบิกเงินกูงวดแรก          

 

  เงินกูยืมดงักลาวคํา้ประกนัโดยทีดิ่นอาคารและอปุกรณของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 17 และจาํนาํหุนของบรษิทัฯ

 ที่ถือโดยกรรมการและกิจการที่เกี่ยวของกัน

 23.2 เงินกูยืมระยะยาวภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ ไดทาํสญัญาขายเครือ่งจกัรและทาํสญัญาเชาทางการเงินกลบัคนื

 กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 3 สัญญา ดังนี้          

         

       

  

    

        

   

    

   

  สัญญาที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จํานวนเงินสุทธิ 19.39 ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระ 36 งวด ๆ ละ  

 0.61 ลานบาท งวดแรกเดือนมิถุนายน 2557 อัตราดอกเบ้ีย 7.05 ตอป           

       

  สัญญาที่ 2 วันท่ี 21 สิงหาคม 2558 จํานวนเงินสุทธิ 9.04 ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระ 36 งวด ๆ ละ 

 0.29 ลานบาท งวดแรกเดือนสิงหาคม 2558 อัตราดอกเบ้ีย 6.88 ตอป           

       

  สัญญาที่ 3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 จํานวนเงินสุทธิ 9.89 ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระ 36 งวด ๆ ละ 

 0.31 ลานบาท งวดแรกเดือนพฤศจิกายน 2558 อัตราดอกเบี้ย 7.00 ตอป

  

  โดยเคร่ืองจักรท่ีทําสัญญามีรายละเอียด ดังนี้           

         

 เครื่องจักร    

 คาเสื่อมราคาสะสม    

  ราคาตาม บัญชี-สุทธิ    

 

 จํานวนขั้นตํ่าที่ตองจายสําหรับสัญญาเชาทางการเงินขางตน มีดังนี้    

    

    

    

 

 ภายใน 1 ป    

 เกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป

  รวม    

 หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาทางการเงิน    

  รวม   

      

     

        

   

    

   

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  (หนวย : บาท)

       2559         2558

 

57,671,553.77 

(7,128,573.11)

50,542,980.66 

 

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  (หนวย : บาท)

       2559         2558

 

10,261,119.00 

5,133,697.00 

15,394,816.00 

(794,268.97)

14,600,547.03 

 

 

57,671,553.77 

(3,317,186.38)

54,354,367.39 

 

 

 

 

14,561,688.00 

15,394,816.00 

29,956,504.00 

(2,311,390.52)

27,645,113.48 

 

 

 

 

24. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน           

          

 บริษัทฯ จายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
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ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน      

ผลประโยชนพนักงานตนป    

ตนทุนบริการในปจจุบัน    

ตนทุนดอกเบี้ย    

ผลประโยชนพนักงานในอดีตที่รับรูในป    

บวก การเปลี่ยนแปลงประมาณการของนักคณิตศาสตรประกันภัย    

หัก ลดลงเนื่องจากพนักงานลาออกในป    

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่บันทึกไวในงบแสดงฐานะการเงิน

          ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการคํานวนภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานใหมโดยผูเช่ียวชาญอิสระซ่ึงได

ประเมินตามหลักนักคณิตศาสตรประกันภัยตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เกิดผลขาดทุนจากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 7.96 ลานบาท บริษัทฯ รับรู

รายการดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ โดยสมมติฐานทีส่าํคัญในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกันภยั  

ตามรายงานการประเมิน สรุปไดดังนี้ 

  อัตราคิดลด  

           อัตราการหมุนเวียนพนักงาน  

  

           อัตราการขึ้นเงินเดือน  

           จํานวนพนักงาน         

     

  สัญญาท่ี 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จํานวนเงินสุทธิ 19.39 ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระ 36 งวด ๆ ละ  

 0.61 ลานบาท งวดแรกเดือนมิถุนายน 2557 อัตราดอกเบ้ีย 7.05 ตอป           

       

  สัญญาที่ 2 วันท่ี 21 สิงหาคม 2558 จํานวนเงินสุทธิ 9.04 ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระ 36 งวด ๆ ละ 

 0.29 ลานบาท งวดแรกเดือนสิงหาคม 2558 อัตราดอกเบ้ีย 6.88 ตอป           

       

  สัญญาที่ 3 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 จํานวนเงินสุทธิ 9.89 ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระ 36 งวด ๆ ละ 

 0.31 ลานบาท งวดแรกเดือนพฤศจิกายน 2558 อัตราดอกเบี้ย 7.00 ตอป

  

  โดยเคร่ืองจักรท่ีทําสัญญามีรายละเอียด ดังนี้           

         

                 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

  (หนวย : บาท)

       2559         2558

 

62,248,531.00 

3,540,785.00 

3,191,515.00 

0.00 

7,961,062.00 

(7,738,050.00)

69,203,843.00 

 

 

54,694,622.20 

3,730,282.00 

3,133,857.00 

7,988,419.80 

0.00 

(7,298,650.00)

62,248,531.00 

 

 

 

 
รอยละ 2.67 ตอป    

ผันแปรตามอายุพนักงานและแบงตามประเภท

   พนักงานประจําและพนักงานรายวัน    

รอยละ 7.39 ตอป    

823 คน    

ย้อนกลับสารบัญ
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                    งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

 

  

  (หนวย : บาท)

       2559         2558

 

0.00 

(12,080,727.44)

(12,080,727.44)

 

 

31,428,316.21 

(3,564,571.22)

27,863,744.99 

 

 

 

 การวิเคราะหความออนไหว

          

  การเปลีย่นแปลงในแตละขอสมมตฐิานทีเ่กีย่วของในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกันภยั ทีอ่าจเปนไปได          

 อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมตฐิานอืน่ๆ คงท่ี จะมผีลกระทบตอภาระผกูพนัผลประโยชนพนกังาน          

 ที่กําหนดไวเปนจํานวนเงิน ดังตอไปนี้          

 อตัราคิดลด (เปลีย่นแปลงรอยละ 0.5 )   

 อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปลีย่นแปลงรอยละ 0.5 )   

 อตัราการหมนุเวียน (เปลีย่นแปลงรอยละ 1.0 )

           แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการ

 ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ          

   

25. ภาษีเงินได           

           

 ภาษีเงินไดนิติบุลคลคํานวณจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับปคูณดวยอัตราภาษีท่ีประกาศใชในรอบบัญชีนั้น คาใชจาย

ภาษีเงินได สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

 

 

 

 กําไรขาดทุนสุทธิ      

 ภาษีเงินไดปจจุบัน :      

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :      

 จากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว      

 คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

      

   

          

 

  (หนวย : บาท)

2559    2558  

เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง
 

(3,512,725.00)

3,520,955.00 

(7,347,949.00)

 

 

 

3,793,327.00 

(3,301,056.00)

8,500,470.00 

 

 

(3,048,709.00)

3,866,776.00 

(7,539,398.00)

 

3,290,408.00 

(3,599,688.00)

8,819,869.00 

 

 

 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ย้อนกลับสารบัญ
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 การวิเคราะหความออนไหว

          

  การเปลีย่นแปลงในแตละขอสมมตฐิานทีเ่กีย่วของในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกันภยั ทีอ่าจเปนไปได          

 อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมตฐิานอืน่ๆ คงท่ี จะมผีลกระทบตอภาระผกูพนัผลประโยชนพนกังาน          

 ที่กําหนดไวเปนจํานวนเงิน ดังตอไปนี้          

 อตัราคิดลด (เปลีย่นแปลงรอยละ 0.5 )   

 อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปลีย่นแปลงรอยละ 0.5 )   

 อตัราการหมนุเวียน (เปลีย่นแปลงรอยละ 1.0 )

           แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการ

 ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ          

   

25. ภาษีเงินได           

           

 ภาษีเงินไดนิติบุลคลคํานวณจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับปคูณดวยอัตราภาษีท่ีประกาศใชในรอบบัญชีนั้น คาใชจาย

ภาษีเงินได สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

 

 

 

 กําไรขาดทุนสุทธิ      

 ภาษีเงินไดปจจุบัน :      

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :      

 จากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว      

 คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

      

   

          

 

  (หนวย : บาท)

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล   

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษเีงินไดนิตบุิคคลคูณอตัราภาษ ี  

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :   

          (กําไร)ขาดทุนทางภาษีของบริษัทยอย   

          รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน(BOI)   

          รายจายตองหาม   

          รายไดและรายจายอื่นที่เกณฑบัญชีตางจาก

     เกณฑภาษี   

คาใชจาย(รายได)ภาษเีงินได   

อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง   

   

  

 

   

2559  2558  2559   2558 

(74,263,572.38)

20%

(14,852,714.48)

(6,250,060.06)

(2,054,629.04)

3,924,931.23 

7,151,744.91 

(12,080,727.44)

0.00 

 

 

 

 

 

 

122,473,281.15 

20%

24,494,656.23 

(468,746.19)

(2,059,146.51)

3,765,198.45 

2,131,783.01 

27,863,744.99 

 22.75 

 

 

 

 

 

(77,792,617.54)

20%

(15,558,523.51)

0.00 

(2,054,629.04)

3,924,931.23 

1,607,493.88 

(12,080,727.44)

0.00 

 

 

 

120,892,774.23 

20%

24,178,554.85 

0.00 

(2,059,146.51)

3,765,198.45 

1,979,138.20 

27,863,744.99 

 23.05 

 

 

 

 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  (หนวย : บาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

        คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ   

       คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยถาวร   

        ประมาณการผลประโยชนพนักงาน

        ขาดทุนทางภาษี 

  รวม  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

        คาเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนประมาณการอายุการใชงาน   

        สินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน   

  รวม  

รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ   

   

 

 

   

       2559         2558
 

3,011,738.19 

7,708,961.52 

13,840,768.60 

10,476,507.63 

35,037,975.94 

2,505,086.96 

179,458.46 

2,684,545.42 

32,353,430.52 

 

 

 

3,588,208.22 

5,737,375.42 

12,449,706.20 

0.00 

21,775,289.84 

2,639,399.73 

455,399.43 

3,094,799.16 

18,680,490.68 

 

 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

         รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวางคาใชจายภาษเีงินไดกับผลคณูของกําไรทางบัญชีกับอตัราภาษทีีใ่ช สาํหรับปสิน้สดุ          

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดดังนี ้          

          

         

สวนประกอบของสนิทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี และ หนีส้นิภาษเีงินไดรอการตดับญัชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี ้         

         

  

ย้อนกลับสารบัญ
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         รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวางคาใชจายภาษเีงินไดกับผลคณูของกําไรทางบัญชีกับอตัราภาษท่ีีใช สาํหรับปสิน้สดุ          

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดดังนี้          

          

         

สวนประกอบของสนิทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี และ หนีส้นิภาษเีงินไดรอการตดับญัชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี ้         

         

  

26. เงินปนผลจาย         

          

 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2559 เมือ่วันท่ี 28 เมษายน 2559 มมีตอินมุตัใิหจายเงินปนผลแกผูถือหุน          

จาํนวน 1,343.29 ลานหุน หุนละ 0.05 บาท เปนจาํนวนเงินรวม 67.15 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผล ในวันที ่27 พฤษภาคม          

2559 บริษทัฯ ไดจายเงินปนผลดงักลาวครบแลวท้ังจาํนวน          

          ตามรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2558 เมือ่วันที ่30 เมษายน 2558 มมีติอนมุติัใหจายเงินปนผลแกผูถือหุน          

จาํนวน 1,343.29 ลานหุน หุนละ 0.07 บาท เปนจาํนวนเงินรวม 94.03 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผล ในวันที ่22 พฤษภาคม          

2558 บริษทัฯ ไดจายเงินปนผลดงักลาวครบแลวท้ังจาํนวน          

          

27. สํารองตามกฎหมาย          

 

 ตามพระราชบัญญัติบรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดใหมกีารจดัสรรกําไรอยางนอยรอยละ 5 ของกาํไรสทุธหัิก         

ขาดทนุสะสม (ถาม)ี เปนทนุสาํรองจนกวาสาํรองดงักลาวมจีาํนวนเทากับรอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ทนุสาํรองนีไ้มอาจนาํไป         

จายเปนเงินปนผลได 

          

          

         

          

ย้อนกลับสารบัญ

รายงานประจำปี 2559
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 115



 บจ.เอกรัฐโซลาร 

         บจ.เอกรัฐเอ็นเนอยี่ 

         บจ.เอกรัฐเคมีคอล 

         บจ.เควี แอสเซ็ท 

         นางสาวธีรยา  กนกพฤกษ 

         บจ.จุฬาวิศวกรรม 

จาํหนายเซลลแสงอาทติยและแผงเซลลแสงอาทิตย   

ประกอบกิจการเก่ียวกับไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย   

ไมไดประกอบกิจการ   

ลงทุนในบริษทัอืน่ 

จาํหนายอปุกรณประปาและอปุกรณอืน่  

บริษัทยอยและกรรมการรวมกัน  

บริษัทยอยและกรรมการรวมกัน  

ผูถือหุนรวมกัน  

ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  

ผูถือหุน  

ผูถือหุนรวมกัน  

 

 

  

  

 

  

  
เปนไปตามราคาตลาด    

ใชราคาตามสัญญาท่ีตกลงกัน    

ใชอัตราท่ีตกลงกันและเปนไปตามอัตราดอกเบี้ย    

   ของธนาคารพาณิชย    

ตามท่ีตกลงรวมกันและสัดสวนของราคาที่ซ้ือ    

รอยละ 2 ตอป    

 

 

 

  

  

 

  

  

28. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน          

          

 บริษทัฯ มรีายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกันอยางมสีาระสาํคัญ กิจการเหลานีเ้ก่ียวของกันโดยการมผีูถือหุนและ/หรือ         

กรรมการกลุมเดยีวกัน สนิทรัพย หนีส้นิ รายไดและคาใชจายของบรษิทั สวนหนึง่เกิดจากรายการบัญชีทีเ่ก่ียวของกัน ดงันัน้งบการเงิน

ไดรวมผลของรายการดังกลาว โดยใชนโยบายกําหนดรายการท่ีเปนปกติทางธรุกิจกับกิจการท่ีเกีย่วของกันเชนเดียวกับทีคิ่ดกับลกูคารายอืน่ 

          บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาดังนี้   

 

         ลักษณะความสัมพันธ  

 

        ประเภทธุรกิจ  

 

 

  ราคาซ้ือขายสินคาและทรัพยสิน    

          รายไดคาเชาและบริการ                 

          ดอกเบี้ยรับ    

    

          ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินรวมกัน    

          นําใบหุนมาค้ําประกันเงินกูบริษัทฯ ที่มีกับธนาคาร    

   

       นโยบายในการกําหนดราคา        ลักษณะรายการคา 

ย้อนกลับสารบัญ
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เปนไปตามราคาตลาด    

ใชราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน    

ใชอัตราท่ีตกลงกันและเปนไปตามอัตราดอกเบี้ย    

   ของธนาคารพาณิชย    

ตามที่ตกลงรวมกันและสัดสวนของราคาที่ซ้ือ    

รอยละ 2 ตอป    

 

 

 

  

  

 

  

  

28. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน          

          

 บริษทัฯ มรีายการบัญชีกับกิจการทีเ่ก่ียวของกันอยางมสีาระสาํคัญ กิจการเหลานีเ้ก่ียวของกันโดยการมผีูถือหุนและ/หรือ         

กรรมการกลุมเดยีวกัน สนิทรัพย หนีส้นิ รายไดและคาใชจายของบรษิทั สวนหนึง่เกิดจากรายการบัญชีทีเ่ก่ียวของกัน ดังนัน้งบการเงิน

ไดรวมผลของรายการดงักลาว โดยใชนโยบายกําหนดรายการท่ีเปนปกติทางธรุกิจกับกิจการท่ีเกีย่วของกันเชนเดียวกับท่ีคิดกับลกูคารายอืน่ 

 รายการบัญชีที่เปนสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 ประกอบดวย         

ลูกหนี้อื่น   

    บจ.เอกรัฐโซลาร   

    บจ.เอกรัฐเอ็นเนอย่ี   

         รวม   

คาธรรมเนียมค้ําประกันจายลวงหนา   

    บจ.เควี แอสเซ็ท   

    นางสาวธีรยา กนกพฤกษ   

         รวม   

เจาหนี้การคา   

    บจ.เอกรัฐโซลาร   

         

  

 

  

   

 

  (หนวย : บาท)

     2559      2558

 

28,119,157.96 

38,000.00 

28,157,157.96 

570,180.85 

570,180.85 

1,140,361.70 

2,776,181.68 

 

 

 

 

27,162.00 

14,000.00 

41,162.00 

2,144,813.51 

2,144,813.51 

4,289,627.02 

3,320,848.50 

 

 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  (หนวย : บาท)

189,378,250.00 

29,564,872.67 

(218,943,122.67)

0.00 

 

0.00 

10,067,834.17 

(10,067,834.17)

0.00 

0.00 

(1,425,532.93)

1,425,532.93 

0.00 

189,378,250.00 

38,207,173.91 

(227,585,423.91)

0.00 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บจ.เอกรัฐโซลาร   

เงินใหกูยืม   

ดอกเบ้ียคางรับ   

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืม   

      ดอกเบ้ียคางรบัจากบรษิทัยอย   

        เงินใหกูยืม-สุทธิ   

         

  

 

  

   

 

     2558     เพิม่ข้ึน       ลดลง          2559
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  (หนวย : บาท)

     2559      2558

 

603,968.33 

0.00 

140,749.71 

26,104,150.51 

10,067,834.17 

10,067,834.17 

24,000.00 

3,523,032.67 

3,523,032.67 

5,250,000.00 

4,495,856.03 

 

 

 

1,988,898.95 

1,695.00 

27,162.00 

0.00 

10,545,411.14 

10,545,411.14 

14,000.00 

2,501,500.44 

2,501,500.44 

0.00 

0.00 

 

 

 

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 รายไดและคาใชจายกับกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวของกัน มีสาระสําคัญรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

    

 บจ.เอกรัฐโซลาร   

ซ้ือสินคา    

ซ้ือทรัพยสินอื่น    

รายไดอื่น    

รายไดงานติดต้ังระบบ    

ดอกเบ้ียรับ    

หนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ    

 บจ.เอกรัฐเอ็นเนอย่ี   

คาเชา   

    บจ.เควี แอสเซ็ท   

คาธรรมเนียมคํ้าประกัน   

    นางสาวธีรยา กนกพฤกษ   

คาธรรมเนียมอื่นคํ้าประกัน

    บจ.จุฬาวิศวกรรม 

รายไดบริการ 

ตนทุนบริการ 
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2559       2558         2559        2558          2559        2558    2559         2558

21.71 
10.24 

21.06 
10.24 

 

258.62 
76.84 

 

263.73 
70.62 

 

1,342.85 
201.92 

 

1,810.17 
483.07 

 

1,623.18 
289.00 
(353.80)
(64.80)
33.30 
(11.57)
(31.19)
12.08 
(62.18)

2,094.96 
563.93 
(416.57)
147.36 
16.79 
(7.15)

(34.53)
(27.86)
94.61 

29. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

  

  

 ขอมลูสวนงานดาํเนนิงานทีน่าํเสนอนีส้อดคลองกับรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย ท่ีผูมอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดาน

การดําเนนิงานไดรบัและสอบทานอยางสมํา่เสมอเพือ่ใชในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหกับสวนงานและประเมนิผลการดําเนนิ

งานของสวนงาน ทัง้นีผู้มอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดําเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย คอื กรรมการผูจดัการของบริษทั

          

 ขอมลูทางการเงินจาํแนกตามสวนงานตามประเภทของรายได สาํหรบัป สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มดีงันี ้         

               

รายไดจากการขายและบริการ
กําไรข้ันตน
คาใชจายในการขายและบรหิาร
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนนิงาน
รายไดอืน่
ขาดทุนจากการดอยคาสนิทรพัยถาวร
ตนทนุทางการเงิน
รายได(คาใชจาย)ภาษเีงินได
กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัป

งบการเงินรวม  (หนวย : ลานบาท)

ธรุกจิจาํหนายกระแสไฟฟา            ธุรกิจบริการ           ธรุกจิผลติสนิคาและจาํหนาย           รวม  
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      งบการเงินเฉพาะกิจการ              

 ขอมลูสวนงานดาํเนนิงานทีน่าํเสนอนีส้อดคลองกับรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย ทีผู่มอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดาน

การดาํเนนิงานไดรับและสอบทานอยางสมํา่เสมอเพือ่ใชในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหกับสวนงานและประเมนิผลการดําเนนิ

งานของสวนงาน ทัง้นีผู้มอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย คอื กรรมการผูจดัการของบริษทั

          

 ขอมลูทางการเงินจาํแนกตามสวนงานตามประเภทของรายได สาํหรบัป สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มดีงันี ้         

               

2559   2558      2559       2558       2559   2558     2559        2558

122.59 
 
 

 
 

240.89 

 
 

263.29 
 
 
 
 

284.73 
 
 
 
 
 
 

607.30 
 
 
 

646.31 
 

 

1,111.48 
981.59 

2,093.07 

 

1,053.63 
1,044.25 
2,097.88 

 

 

สินทรัพยถาวร
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

 (หนวย : ลานบาท)

ผลติแผนโซลารเซลล รวม ธุรกิจขายหมอแปลง  
และบริการเก่ียวเน่ือง

ธรุกจิจาํหนาย  
กระแสไฟฟา  

21.71 
10.39 

 

21.06 
10.49 

 

256.99 
73.84 

 
 

263.75 
70.63 

 
 

1,341.29 
192.55 

 

1,807.32 
480.06 

 
 
 

1,619.99 
276.78 
(342.01)
(65.23)
28.76 

1.43 
(11.57)
(31.18)
12.08 
(65.71)

 
 

2,092.13 
561.18 
(414.74)
146.44 
16.08 

0.00 
(7.15)

(34.48)
(27.86)
93.03 

 

รายไดจากการขายและบริการ
กําไรข้ันตน
คาใชจายในการขายและบรหิาร
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนนิงาน
รายไดอืน่
โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญูเงินให
   กูยืมแกบริษทัยอย
ขาดทุนจากการดอยคาสนิทรพัยถาวร
ตนทุนทางการเงิน
รายได(คาใชจาย)ภาษเีงินได
กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัป

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (หนวย : ลานบาท)

ธรุกจิจาํหนายกระแสไฟฟา            ธุรกิจบริการ           ธรุกจิผลติสนิคาและจาํหนาย           รวม  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  บริษัทฯ ไดแสดงสินทรัพยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ ดังนี้ 

2559       2558         2559        2558          2559        2558    2559         2558

ย้อนกลับสารบัญ
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      งบการเงินเฉพาะกิจการ              

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา        

           

 บริษัทฯ        

          

  30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนาจากการท่ีให

 ธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง ออกหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟา การประกวดราคา และค้ําประกันการขายสินคา

 และบริการตอหนวยงานราชการและเอกชนหลายแหง จํานวน 288.46 ลานบาท และจํานวน 212.05 ลานบาท 

 ตามลําดับ และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมียอดภาระค้ําประกันอีก จํานวน 0.01 ลานบาท กับธนาคารอีกแหงหนึ่งที่

 อยูระหวางรอยกเลิกเมื่อครบกําหนด โดยยอดดังกลาวบริษัทฯ ไดใหธนาคารแหงใหมออกหนังสือคํ้าประกันแลว

  วงเงินคํ้าประกันจากธนาคารดังกลาวคํ้าประกันโดย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตามหมายเหตุ 17

            

  30.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2557 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจากการเปดเลตเตอรออฟเครดิต 

 เพือ่นาํเขาวัตถุดบิจาํนวน 34.84 ลานบาท และจาํนวน 20.85 ลานบาท ตามลาํดับ หนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึนคํา้ประกันโดยทีด่นิ 

 อาคารและอุปกรณ ตามหมายเหตุ 17 และคํ้าประกันโดยใชเงินฝากของบริษัทฯ ตามหมายเหตุ 14 

         

  30.3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเปนผูใหการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

 แสงอาทิตย แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ระยะเวลาโครงการ 

 25 ป และมี ภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาใชจายสําหรับโครงการดังกลาว ที่จะเกิดข้ึนจนสิ้นสุดโครงการใหแกเจาของ

 โครงการ ซ่ึงประกอบดวย คาใชประโยชนในที่ดิน คาสิทธิ์การขายไฟฟา การประกันรายไดขั้นตํ่าที่ตองจายใหเจาของ

 โครงการและคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ โดยบริษทัฯ ไดจายคาใชจายไปแลวบางสวน สาํหรบัคาใชประโยชนในท่ีดินตาม

 หมายเหตขุอ 8.2 คาสทิธิก์ารขายไฟฟาตามหมายเหตขุอ 19 คงเหลอืจาํนวนเงินรวมทีต่องจายท้ังสิน้จาํนวน 52.12 ลานบาท        

         โดยบริษัทฯ มีการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในวันที่ 29 ธันวาคม 2559        

  30.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญา

 จางเหมา สัญญาเชาทรัพยสินและบริการอื่น จํานวน 40.20 ลานบาท และจํานวน 38.15  ลานบาท ตามลําดับ       

         บริษัทยอย       

  30.5 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทยอย ไดย่ืนอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากร 

 เนือ่งจากเห็นวาการประเมนิดงักลาวไมถกูตอง และใหสรรพากรตองคืนเงินภาษมีลูคาเพิม่และเงินเพิม่พรอมดอกเบ้ียคืน

 ใหแกบริษัทยอยรวมเปนทุนทรัพย 6.02 ลานบาท ปจจุบันคดีอยูระหวางรอการพิจารณาของศาลฎีกา

         

          ย้อนกลับสารบัญ
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685,459.68 

0.00 

141,974.50 

0.00 

 

 

 

 

 

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา        

           

 บริษัทฯ        

          

  30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนาจากการท่ีให

 ธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง ออกหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟา การประกวดราคา และค้ําประกันการขายสินคา

 และบริการตอหนวยงานราชการและเอกชนหลายแหง จํานวน 288.46 ลานบาท และจํานวน 212.05 ลานบาท 

 ตามลําดับ และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมียอดภาระค้ําประกันอีก จํานวน 0.01 ลานบาท กับธนาคารอีกแหงหนึ่งที่

 อยูระหวางรอยกเลิกเมื่อครบกําหนด โดยยอดดังกลาวบริษัทฯ ไดใหธนาคารแหงใหมออกหนังสือคํ้าประกันแลว

  วงเงินคํ้าประกันจากธนาคารดังกลาวคํ้าประกันโดย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตามหมายเหตุ 17

            

  30.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2557 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจากการเปดเลตเตอรออฟเครดิต 

 เพือ่นาํเขาวัตถุดบิจาํนวน 34.84 ลานบาท และจาํนวน 20.85 ลานบาท ตามลาํดับ หนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึนคํา้ประกันโดยท่ีดนิ 

 อาคารและอุปกรณ ตามหมายเหตุ 17 และคํ้าประกันโดยใชเงินฝากของบริษัทฯ ตามหมายเหตุ 14 

         

  30.3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเปนผูใหการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

 แสงอาทิตย แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ระยะเวลาโครงการ 

 25 ป และมี ภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาใชจายสําหรับโครงการดังกลาว ที่จะเกิดข้ึนจนสิ้นสุดโครงการใหแกเจาของ

 โครงการ ซ่ึงประกอบดวย คาใชประโยชนในที่ดิน คาสิทธิ์การขายไฟฟา การประกันรายไดขั้นตํ่าที่ตองจายใหเจาของ

 โครงการและคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ โดยบริษทัฯ ไดจายคาใชจายไปแลวบางสวน สาํหรบัคาใชประโยชนในทีดิ่นตาม

 หมายเหตขุอ 8.2 คาสทิธ์ิการขายไฟฟาตามหมายเหตขุอ 19 คงเหลอืจาํนวนเงินรวมทีต่องจายท้ังสิน้จาํนวน 52.12 ลานบาท        

         โดยบริษัทฯ มีการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในวันที่ 29 ธันวาคม 2559        

  30.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญา

 จางเหมา สัญญาเชาทรัพยสินและบริการอื่น จํานวน 40.20 ลานบาท และจํานวน 38.15  ลานบาท ตามลําดับ       

         บริษัทยอย       

  30.5 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทยอย ไดย่ืนอุทธรณการประเมินภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากร 

 เนือ่งจากเห็นวาการประเมนิดงักลาวไมถกูตอง และใหสรรพากรตองคืนเงินภาษมีลูคาเพิม่และเงินเพิม่พรอมดอกเบ้ียคืน

 ใหแกบริษัทยอยรวมเปนทุนทรัพย 6.02 ลานบาท ปจจุบันคดีอยูระหวางรอการพิจารณาของศาลฎีกา

         

          

31. เครื่องมือทางการเงิน        

 

 นโยบายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน       

           

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงอันเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน

 เงินตราตางประเทศในตลาดและจากการทีคู่สญัญาไมปฏบัิตติามสญัญา ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอยจะพจิารณาใชเครือ่งมอื

 ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีนโยบายที่จะถือหรือ

 ออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไร       

 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย       

  

  บริษทัฯ มเีงินกูยืมจากสถาบันการเงินในอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงอาจเปลีย่นแปลงข้ึนลงตามสภาวะตลาดและอาจ       

 กอใหเกิดความเสีย่งเมือ่อตัราดอกเบ้ียสงูข้ึน ขอมลูเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ียไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบขอ 19 และ 22

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน       

          

  สินทรัพยและหนี้สินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือขาย

 เงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระเจาหนี้ตางประเทศ ซึ่งสัญญา

 ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนามีอายุครบกําหนดไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1,827,451.13 ดอลลารสหรัฐ สินทรัพย

 และหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศที่ยังไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

 สรุปไดดังนี้       

       

           

       

         

          

ดอลลารสหรัฐฯ

ดอลลารสิงคโปร

ยูโร

โครน

   

  

   

  งบการเงินรวม

2559  2558   2559   2558

592,120.50 

931,700.00 

141,974.50 

0.00 

 

 

 

 

3,705,238.68 

0.00 

433,725.62 

598,800.00 

 

 

 

 

 

3,662,073.83 

0.00 

108,024.48 

0.00 

 

 

 

 

           ลูกหนี้การคา  เงินกูยืมทรสัตรซีีท / เจาหนีก้ารค้า  
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31. เครื่องมือทางการเงิน        

 

 นโยบายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน       

           

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงอันเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน

 เงินตราตางประเทศในตลาดและจากการทีคู่สญัญาไมปฏบัิตติามสญัญา ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอยจะพจิารณาใชเครือ่งมอื

 ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีนโยบายที่จะถือหรือ

 ออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไร       

 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย       

  

  บริษทัฯ มเีงินกูยืมจากสถาบันการเงินในอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงอาจเปลีย่นแปลงข้ึนลงตามสภาวะตลาดและอาจ       

 กอใหเกิดความเสีย่งเมือ่อตัราดอกเบ้ียสงูข้ึน ขอมลูเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ียไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบขอ 19 และ 22

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน       

          

  สินทรัพยและหนี้สินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือขาย

 เงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระเจาหนี้ตางประเทศ ซึ่งสัญญา

 ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนามีอายุครบกําหนดไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1,827,451.13 ดอลลารสหรัฐ สินทรัพย

 และหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศที่ยังไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

 สรุปไดดังนี้       

       

           

       

         

          

ดอลลารสหรัฐฯ

ดอลลารสิงคโปร

ยูโร

โครน

   

  

   

2559  2558   2559   2558
 

683,459.68 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

590,120.50 

931,700.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

3,705,238.68 

0.00 

433,725.62 

598,800.00 

 

 

3,662,073.83 

0.00 

108,024.48 

0.00 

 

 

 

 

    ลูกหนี้การคา      เงินกูยืมทรสัตรซีีท / เจาหนีก้ารค้า  

   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

การปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 

          เมือ่วันท่ี 13 ตุลาคม 2558 บรษิทัฯ ไดทําสญัญาซ้ือเงินตราลวงหนากับธนาคารในประเทศแหงหนึง่เพือ่ปองกนั       

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในการจายชําระเจาหนีต้างประเทศ บรษิทัฯ ยังไมไดบันทกึหนีส้นิทางการเงินดังกลาวใน       

งบการเงิน ซ่ึงสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนามีอายุครบกําหนดไมเกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในสัญญา  

โดยมีรายละเอียดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ดอลลารสหรัฐฯ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย อยางไรก็ตาม       

เนือ่งจากบริษทัฯ มนีโยบายการใหสนิเชือ่ท่ีระมดัระวัง นอกจากนีล้กูหนีข้องบรษิทัฯ ประกอบดวยลกูหนีห้ลายราย ดังนัน้       

จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้

มูลคายุติธรรม       

          

 ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคา       

ยุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากเปนสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินระยะสั้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับทองตลาด       

       

       

 

  

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,827,451.13

 

 

 

65,658,126.16

 

 

 

66,252,047.78 

 

 

 

           เงินตางประเทศ       เงินบาทตามสญัญา      มลูคายุตธิรรม

 

  

   

ย้อนกลับสารบัญ
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 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป  

 และงานระหวางทํา(เพิ่ม)ลด  

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  

 ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลคาสินคา  

 ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร  

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  

 คาตอบแทนผูบริหาร  

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  

 คาที่ปรึกษาในการบริหาร  

 คานายหนาและคาที่ปรึกษางานขาย

33. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จดทะเบียนแลว          

           

 บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยจัดต้ังเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 สาํหรบัพนกังานของบริษทัฯ ตามระเบียบของกองทุนสมาชิกตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอตัรารอยละ 

3 ของเงินเดือน บริษัทฯ จะจายเงินสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตราเดียวกัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัท 

อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด         

           

 สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบเขากองทุน         

เปนจํานวนเงิน 5.93 ลานบาทและจํานวน 5.87 ลานบาท ตามลําดับ         

  

 

80,020,143.42 

954,670,659.73 

(34,159,823.34)

11,572,115.65 

268,242,032.89 

20,970,684.00 

97,088,274.41 

16,425,794.39 

65,310,248.69 

 

(27,347,735.18)

961,086,937.06 

651,333.48 

7,150,808.09 

276,612,615.33 

21,978,098.00 

95,358,422.27 

15,504,794.39 

122,965,566.48 

 

 

 

61,427,570.76 

954,670,659.73 

(2,882,350.13)

11,572,115.65 

268,242,032.89 

20,970,684.00 

96,050,871.54 

16,425,794.39 

65,310,248.69 

 

 

 

(29,071,213.59)

959,532,592.12 

4,772,830.19 

7,150,808.09 

276,612,615.33 

21,978,098.00 

94,334,508.44 

15,504,794.39 

122,965,566.48 

2559  2558   2559   2558

     งบการเงินรวม       งบเฉพาะกิจการ   

32. คาใชจายตามลักษณะ

          คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่สําคัญมีดังนี้ 

ย้อนกลับสารบัญ
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 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป  

 และงานระหวางทํา(เพิ่ม)ลด  

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  

 ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลคาสินคา  

 ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร  

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  

 คาตอบแทนผูบริหาร  

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  

 คาที่ปรึกษาในการบริหาร  

 คานายหนาและคาที่ปรึกษางานขาย

33. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จดทะเบียนแลว          

           

 บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยจัดต้ังเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 สาํหรบัพนกังานของบริษทัฯ ตามระเบียบของกองทุนสมาชิกตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอตัรารอยละ 

3 ของเงินเดือน บริษัทฯ จะจายเงินสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตราเดียวกัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัท 

อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด         

           

 สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบเขากองทุน         

เปนจํานวนเงิน 5.93 ลานบาทและจํานวน 5.87 ลานบาท ตามลําดับ         

  

34. คาตอบแทนผูบริหาร          

            

 คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาใชจายเก่ียวกับ เงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะ

ผูบริหารและใหแกผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอัน ไดแก่ 

ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมาและผูซ่ึงดํารง ตําแหนงเทียบเทาระดับบริหารรายท่ีสี่

ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือ

เทียบเทา

35. คาตอบแทนกรรมการ          

           

 คาตอบแทนกรรมการนีเ้ปนผลประโยชนทีจ่ายใหแกกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการในฐานะผูบริหาร 

36. การบริหารจัดการทุน          

           

 วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง และดํารงไวซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม

37. สิทธิประโยชนจากการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน          

           

 ณ  วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ ไดรบัสทิธิและประโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ ตาม         

พระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ดังนี ้         

  37.1 บริษทัฯ ไดรบัสทิธแิละประโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุในกิจการสงเสรมิการลงทนุ ผลติไฟฟา

 จากพลงังานแสงอาทิตยประเภท 7.1 กิจการสาธารณปูโภคและบริการพืน้ฐาน เลขที ่1105 (1)/2553 ลงวันที ่5 

 กุมภาพนัธ 2553  มผีลตัง้แตวันที ่14 ธนัวาคม 2552 และเลขที ่1297 (1)/2556 ลงวันที ่7 มนีาคม 2556 มผีลต้ังแต

 วันที ่3 ตลุาคม 2555          

  37.2 บริษทัฯ ไดรบัสทิธแิละประโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุในกิจการสงเสรมิการลงทนุ ผลติไฟฟา

 จากพลงังานแสงอาทิตยประเภท 7.1.1.2 กิจการผลติพลงังานไฟฟาหรือพลงังานไฟฟาและไอนํา้จากพลงังานหมนุเวียน 

 เลขที ่60-0018-1-00-1-0 ลงวันที ่11 มกราคม 2560 มผีลตัง้แตวันที ่7 พฤศจกิายน 2559         

         

        

         

         

ย้อนกลับสารบัญ
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34. คาตอบแทนผูบริหาร          

            

 คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาใชจายเก่ียวกับ เงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะ

ผูบริหารและใหแกผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอัน ไดแก่ 

ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมาและผูซ่ึงดํารง ตําแหนงเทียบเทาระดับบริหารรายท่ีสี่

ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือ

เทียบเทา

35. คาตอบแทนกรรมการ          

           

 คาตอบแทนกรรมการนีเ้ปนผลประโยชนทีจ่ายใหแกกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการในฐานะผูบริหาร 

36. การบริหารจัดการทุน          

           

 วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง และดํารงไวซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม

37. สิทธิประโยชนจากการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน          

           

 ณ  วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ ไดรบัสทิธิและประโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ ตาม         

พระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ดังนี ้         

  37.1 บริษทัฯ ไดรบัสทิธแิละประโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุในกิจการสงเสรมิการลงทนุ ผลติไฟฟา

 จากพลงังานแสงอาทิตยประเภท 7.1 กิจการสาธารณปูโภคและบริการพืน้ฐาน เลขที ่1105 (1)/2553 ลงวันที ่5 

 กุมภาพนัธ 2553  มผีลตัง้แตวันที ่14 ธนัวาคม 2552 และเลขที ่1297 (1)/2556 ลงวันที ่7 มนีาคม 2556 มผีลตัง้แต

 วันที ่3 ตลุาคม 2555          

  37.2 บริษทัฯ ไดรบัสทิธแิละประโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุในกิจการสงเสรมิการลงทนุ ผลติไฟฟา

 จากพลงังานแสงอาทิตยประเภท 7.1.1.2 กิจการผลติพลงังานไฟฟาหรือพลงังานไฟฟาและไอนํา้จากพลงังานหมนุเวียน 

 เลขที ่60-0018-1-00-1-0 ลงวันที ่11 มกราคม 2560 มผีลตัง้แตวันที ่7 พฤศจกิายน 2559         

         

        

         

         

 สิทธิประโยชนทางภาษีอากรที่บริษัทฯ จะไดรับ มีดังนี้         

           - ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ         

           - ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะ

 เวลา 8 ป นับต้ังแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับ

 ยกเวนภาษี เงินไดนิติบุคคล กิจการจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้น ไปหักออกจาก

 กําไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพน

 กําหนดเวลานั้น         

            - ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวม

 คํานวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น          

           - ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมี

 กําหนด 5 ปนับจากวันที่พนกําหนดเวลาที่ไดรับการสงเสริม         

           - ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง  คาไฟฟา และคานํ้าประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป  

 นับตั้งแต วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น          

           - ไดรบัอนญุาตใหหักเงินลงทุนในการติดตัง้หรือกอสรางสิง่อาํนวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนอื         

         ไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ         

            

  ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุนอยางเครงครัด         
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ย้อนกลับสารบัญ



 สิทธิประโยชนทางภาษีอากรที่บริษัทฯ จะไดรับ มีดังนี้         

           - ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ         

           - ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะ

 เวลา 8 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับ

 ยกเวนภาษี เงินไดนิติบุคคล กิจการจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้น ไปหักออกจาก

 กําไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพน

 กําหนดเวลานั้น         

            - ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวม

 คํานวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น          

           - ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมี

 กําหนด 5 ปนับจากวันที่พนกําหนดเวลาที่ไดรับการสงเสริม         

           - ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง  คาไฟฟา และคานํ้าประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป  

 นับตั้งแต วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น          

           - ไดรบัอนญุาตใหหักเงินลงทุนในการตดิตัง้หรือกอสรางสิง่อาํนวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทนุ นอกเหนอื         

         ไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ         

            

  ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุนอยางเครงครัด         

        

         

         

  (หนวย : บาท)

   รายไดจากการขายและบริการ  

   รายไดอื่น  

   รวมรายได  

   ตนทุนขาย  

   (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา  

   คาใชจายขายและบริหาร  

   ตนทุนทางการเงิน  

   รวมคาใชจาย  

   กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

         

  

 

 

   

       ที่ไดรับสงเสริม ที่ไมไดรับสงเสริม    รวม

       ที่ไดรับสงเสริม ที่ไมไดรับสงเสริม    รวม

 

20,835,565.22 

0.00 

20,835,565.22 

11,506,342.55 

0.00 

0.00 

0.00 

11,506,342.55 

9,329,222.67 

 

 

 

 

 

1,602,344,396.52 

33,295,972.85 

1,635,640,369.37 

1,364,684,611.94 

(42,015,330.32)

365,375,642.92 

31,188,239.88 

1,719,233,164.42 

(83,592,795.05)

 

 

 

1,623,179,961.74 

33,295,972.85 

1,656,475,934.59 

1,376,190,954.49 

(42,015,330.32)

365,375,642.92 

31,188,239.88 

1,730,739,506.97 

(74,263,572.38)

 

    งบการเงินรวม

  (หนวย : บาท)

   รายไดจากการขายและบริการ  
   รายไดอื่น  
   รวมรายได  
   ตนทุนขาย  
   (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา  
   คาใชจายขายและบริหาร  
   ตนทุนทางการเงิน  
   รวมคาใชจาย  

   กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  

 

20,139,208.79 
0.00 

20,139,208.79 
9,998,859.52 

0.00 
6,490.00 

0.00 
10,005,349.52 
10,133,859.27 

 

 
 
 

 

2,074,826,769.84 
16,791,997.06 

2,091,618,766.90 
1,520,381,450.17 

651,333.48 
423,716,192.76 
34,530,368.61 

1,979,279,345.02 
112,339,421.88 

 

 

 

 

2,094,965,978.63 
16,791,997.06 

2,111,757,975.69 
1,530,380,309.69 

651,333.48 
423,722,682.76 
34,530,368.61 

1,989,284,694.54 
122,473,281.15 

 

 

 

    งบการเงินรวม

          บรษิทัฯ และบริษทัยอยมรีายไดและคาใชจายทีไ่ดรับการสงเสรมิการลงทนุ สาํหรบัป สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 มีรายละเอียดดังนี้

         

         
2559

2558

ย้อนกลับสารบัญ
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  (หนวย : บาท)

   รายไดจากการขายและบริการ  

   รายไดอื่น  

   รวมรายได  

   ตนทุนขาย  

   ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา   

   คาใชจายขายและบริหาร  

   ตนทุนทางการเงิน  

   รวมคาใชจาย  

   กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  

         

  

 

 

   

       ที่ไดรับสงเสริม ที่ไมไดรับสงเสริม    รวม

 

20,835,565.22 

0.00 

20,835,565.22 

10,562,420.04 

0.00 

0.00 

0.00 

10,562,420.04 

10,273,145.18 

 

 

 

 

 

 

1,599,160,688.63 

28,762,569.35 

1,627,923,257.98 

1,335,527,811.03 

(2,882,350.13)

352,157,669.92 

31,185,889.88 

1,715,989,020.70 

(88,065,762.72)

 

 

 

1,619,996,253.85 

28,762,569.35 

1,648,758,823.20 

1,346,090,231.07 

(2,882,350.13)

352,157,669.92 

31,185,889.88 

1,726,551,440.74 

(77,792,617.54)

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  (หนวย : บาท)

   รายไดจากการขายและบริการ  
   รายไดอื่น  
   รวมรายได  
   ตนทุนขาย  
   (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา  
   คาใชจายขายและบริหาร  
   ตนทุนทางการเงิน  
   รวมคาใชจาย  
   กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  
 
 

       ที่ไดรับสงเสริม  ที่ไมไดรับสงเสริม           รวม

 

20,139,208.79 
0.00 

20,139,208.79 
9,836,986.24 

0.00 
6,490.00 

0.00 
9,843,476.24 

10,295,732.55 

 

 
 
 

 

2,071,986,126.84 
16,084,155.48 

2,088,070,282.32 
1,516,328,192.68 

4,772,830.19 
421,888,269.16 
34,483,948.61 

1,977,473,240.64 
110,597,041.68 

 

 

 

 

 

2,092,125,335.63 
16,084,155.48 

2,108,209,491.11 
1,526,165,178.92 

4,772,830.19 
421,894,759.16 
34,483,948.61 

1,987,316,716.88 
120,892,774.23 

 

 

 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ
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38. การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทยอย          

          

 บริษัทยอยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานติดตอกันมาหลายปตามที่ปรากฏในขอมูลทางการเงินของบริษัทยอย ณ วันที่          

31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มผีลขาดทุนสะสมจนเกินทนุจาํนวน 223.12 ลานบาท และ จาํนวน 219.18 ลานบาท ตามลาํดับ          

การดําเนนิงานตอเนือ่งตอไปของบริษทัยอยข้ึนอยูกับผลการดาํเนนิงานในอนาคตและการหาแหลงเงินทนุ งบการเงินนีไ้ด จดัทาํตาม

สมมติฐานวา บรษิทัยอยจะยังคงดําเนนิงานตอเนือ่ง ดังนัน้จงึยังมไิดปรับปรุงมลูคาสนิทรัพยในราคาท่ีอาจจาํหนายไดและปรับปรุง

หนีส้นิตามจาํนวนเงินทีต่องจายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม ซ่ึงอาจจาํเปนถาบรษิทัยอยไมสามารถดาํเนนิงานตอเนือ่งตอไปได         

39. เหตุการณภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน          

          

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมมีมติใหจาย         

เงินปนผลแกผูถือหุนในอัตรา 0.025 บาท ตอหุน เปนจํานวนเงินรวม 33.58 ลานบาท          

     

40. การอนุมัติงบการเงิน          

          

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560         
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