
1 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ



2 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

การเปิดสวิตซ์ เปิดชีวิต เปิดมุมมอง
เข้าสู่พลังงานทางเลือก เข้าสู่เอกรัฐวิศวกรรม
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3 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

สารบัญ 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

รายการระหว่างกัน

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

คณะผู้บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินรวมของบริษัท

และบริษัทย่อย

สารจากประธาน
คณะกรรมการ

ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท

การตลาดและ
ภาวะการแข่งขัน

คำาอธิบายและวิเคราะห์การ
ดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน
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4 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

รายการ หน่วย 2560 2559

รายได้จากการขายสินค้า (ล้านบาท) 1,398.98 1,341.29

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 193.63 212.28

รายได้รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสง

อาทิตย์

(ล้านบาท) 41.36 44.72

รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 47.42 21.71

กำาไรขั้นต้น (ล้านบาท) 329.08 227.06

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 50.87 (65.92)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,001.70 2,106.15

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 806.78 928.52

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,194.92 1,177.62

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว (ล้านบาท) 1,074.63 1,074.63

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 0.80 0.80

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.038 (0.054)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.89 0.88

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 19.57 14.02

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.93 (3.97)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 4.53 (2.18)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.29 (5.29)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป



5 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ หน่วย 2560 2559

รายได้จากการขายสินค้า (ล้านบาท) 1,400.17 1,342.85

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 193.61 212.28

รายได้รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสง

อาทิตย์

(ล้านบาท) 43.25 46.36

รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 47.42 21.71

กำาไรขั้นต้น (ล้านบาท) 330.14 238.14

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 44.30 (62.39)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,011.90 2,119.19

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 810.95 928.96

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,200.95 1,190.25

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว (ล้านบาท) 1,074.63 1,074.63

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 0.80 0.80

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.033 (0.051)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.89 0.88

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 19.60 14.67

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.56 (3.77)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 4.20 (2.00)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 3.71 (4.96)



ย้อนกลับสารบัญ

สารจากประธานคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
09 

07 



7 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

สารจากประธานคณะกรรมการ
นาย วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการ

ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ

จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากการลงทุนในโครง สร้างพื้นฐานของภาครัฐ 

แต่การลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านงานก่อสร้างและด้าน

อุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว อย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการ

ดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ได้แก่ 

การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย (Distribution Transformer) 

ทำาให้ผลการดำาเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกตำ่ากว่าเป้าหมายในแผนธุรกิจที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์จนสามารถทำาให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นและมีผลกำาไรในช่วงครึ่งปีหลัง 

ในส่วนของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ภาพรวมของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

ในช่วงที่ผ่านมาเติบโตดีข้ึนจากการสนับสนุนที่สำาคัญของภาครัฐที่ต้องการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น 

อาทิเช่น โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบเสรี ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการผลิตไฟฟ้า 

ไว้ใช้เอง อีกทั้งเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มีต้นทุนที่ลดลงมาก จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย ์

เพิ่มมากขึ้นจากปี 2559 จากการจำาหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานต่างประเทศ (IEC) 

รวมถึงรายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าของโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง



8 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

สำาหรับทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต ภาพรวมของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 

2561 ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นตามการเติบโตของ GDP 

บริษัทฯ จึงได้พิจารณากำาหนดกลยุทธ์ในแผนธุรกิจระยะเวลา 3 ปี (ปี 2561-2563) โดยกำาหนดเป้าหมายให้สอดคล้อง

กับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุม 

ในทุกๆ ด้าน โดยกำาหนดนโยบายหลักในดำาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ มุ่งเน้นผลกำาไร ความก้าวหน้าขององค์กร และการ

ลงทุน พร้อมกับปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตให้ดียิ่งขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้ตำ่าลง

ในนามของคณะกรรมการบริษัททุกท่าน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร

ทางธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงพนักงานทุกท่าน ที่สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาบริษัทฯ ยังคง

ยึดมั่นในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างการเติบโต

ของบริษัทฯ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน คงความเป็นผู้นำาในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 

ควบคู่กับนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

 

 ในนามของคณะกรรมการ และผู้บริหาร

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

 

 (นายวิชิต แย้มบุญเรือง)  

 ประธานคณะกรรมการ



9 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ และ นายวราห์ ทองประสินธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสุวรรณี  

สุจริตวณิชพงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งในการ

ประชุมได้เชิญฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ

พิจารณาเรื่องสำาคัญตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯทั้งงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร

2. พิจารณาการทำารายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่พบรายการที่มีเงื่อนไข ที่ไม่เป็นไปตามปกติการค้า หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

3. เสนอรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อสั่งการ 

ให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ 

องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ 

การสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม อย่างเพียงพอและเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ

5. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำาหรับปี 2561 โดยเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้ง บริษัท เอส พี ออดิท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติต่อไป

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี และระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งเห็นว่า 

มีประสิทธิภาพ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะๆ และมีการแก้ไขกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ                  

 (นายวินัย วิทวัสการเวช)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



ย้อนกลับสารบัญ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

รายการระหว่างกัน

ปัจจัยความเสี่ยง
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11 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 9/291 อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง 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

ทุนชำาระแล้ว : 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) จำากัด

ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี : 1.  นางสาวยุพิน ชุ่มใจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 

  2.  นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306

  3.  นายสุชาติ พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475

  4.  นางสาวชื่นตา ชมเมิน    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570

  5.  นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210

  6.  นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส พี ออดิท จำากัด

ที่ตั้งสำานักงาน : 503/31 อาคารเคเอสแอลทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  

  กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4

โทรสาร : 0-2642-6253

ข้อมูลทั่วไป



12 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถจำาแนกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  1. ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย (Distribution Transformer)  

โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายที่มีกำาลังไฟฟ้า 

ตั้งแต่ 1 kVA ถึง 30,000 kVA ทั้งชนิดแบบนำ้ามันและแบบแห้ง รวมทั้งส่วนประกอบ

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย 

  2. งานบริการ ได้แก่ งานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบจำาหน่าย และงานบริการบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการ

และขายจำานวน 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

  3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำานวน 2 แห่ง โดยโรงไฟฟ้าฯ แห่งแรกตั้งอยู่ที่

จังหวัดปราจีนบุรี มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า จำานวน 1.26 เมกกะวัตต์ต่อปี จำาหน่าย 

ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า  

(Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี 

    ส่วนอีกหนึ่งแห่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 

ติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับสหกรณ์การเกษตร บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีกำาลัง

การผลิตไฟฟ้า จำานวน 3.35 เมกกะวัตต์ต่อปี จำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า 

นครหลวง อัตราการรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 5.66 บาทต่อหน่วย คงที่ตลอดอายุสัญญา 

25 ปี 

  4. งานพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย 

เซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีกำาลังการผลิตสูงสุด 60 เมกกะวัตต ์

ต่อปี โดยสามารถผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่กำาลังไฟ 30 วัตต์จนถึง 340 วัตต์  

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เอง และเพื่อจัดจำาหน่าย 

ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดิน จังหวัดนนทบุรี



13 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย

  บริษัทฯ มุ่งเน้นการจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายที่มีคุณภาพสูงและส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

ระบบจำาหน่าย โดยปัจจัยที่สนับสนุนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายที่มีคุณภาพ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพใช้วัตถุดิบที่ทันสมัย เช่น การนำาขดลวดแรงตำ่าแบบ

ทองแดงแผ่นบางมาใช้แทนลวดทองแดงเส้น อันจะทำาให้หม้อแปลงไฟฟ้าทนทานต่อกระแสลัดวงจรได้ดี อีกทั้งพนักงาน

ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละขั้นตอนมีทักษะและประสบการณ์สูง และมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 

ระบบจำาหน่ายแบบนำ้ามันชนิดปิดผนึก และ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบแห้งชนิดเรซิน จาก Starkstrom- 

Geratebau GmbH ประเทศเยอรมัน เป็นต้น

  บริษัทฯ ได้นำาเทคโนโลยีในการใช้สีผสมนำ้า (Water-Based Paints) จากประเทศเยอรมัน มาใช้ในกระบวนการผลิต 

ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะไม่มีการใช้ทินเนอร ์

เป็นส่วนประกอบในเนื้อสีเลย

  สำาหรับกลุ่มลูกค้าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ลูกค้าภาคเอกชน เช่น ผู้รับเหมาโครงการต่างๆ หรือบริษัทใน 

อุตสาหกรรมต่างๆ ที่กำาลังขยายงาน และลูกค้าในต่างประเทศ ได้แก่ ลูกค้าในแถบประเทศอาเซียน ประเทศใน 

ตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกค้าเอกชน ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้า 

ต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 62.81, 27.32 และ 9.87 ตามลำาดับ

  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

  ปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายจะขึ้นอยู่กับการขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้า

ซึ่งจะปรับตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยปริมาณความต้องการไฟฟ้า

สูงสุดในปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 27,345 29,619 และ 30,303 เมกะวัตต์ หรือมีอัตราการขยายตัวเท่ากับ

ร้อยละ 1.50 8.32 และ 2.31 ตามลำาดับ สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 

2558, 2559 และ 2560 ที่มีอัตราเท่ากับร้อยละ 2.8, 3.1 และ 3.9 ตามลำาดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปริมาณ

ความต้องการไฟฟ้าสูงข้ึนทุกปีจึงเป็นเหตุผลสนับสนุนโอกาสในการเติบโตของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าที่ข้ึนอยู่กับปริมาณ 

ความต้องการไฟฟ้าดังกล่าว

การตลาดและภาวะการแข่งขัน



14 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  ปัจจุบันมีผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายอยู่ในตลาดประมาณ 25 ราย ซึ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล 

ให้สภาพการแข่งขันในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดหม้อแปลง 

ไฟฟ้าระบบจำาหน่ายเป็นอันดับ 1 ในประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558-2560 ประมาณร้อยละ 20% 

โดยมีคู่แข่งขันที่สำาคัญ เช่น บริษัท ไทยแมกซ์เวล อิเลคทริค จำากัด, บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำากัด, และบริษัท 

ถิรไทย จำากัด (มหาชน) เป็นต้น

งานบริการและซ่อมบำารุง

  บริษัทฯ จะเสนอการขายงานบริการ เช่น งานบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย ควบคู่กับ

เสนอขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย นอกจากนี้ศูนย์บริการและขายอีก 10 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ก็จะเป็น 

กำาลังสำาคัญในการขายงานบริการเนื่องจากมีโอกาสพบปะกับลูกค้าต่างๆ เป็นจำานวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้บริการ 

บำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายทุกยี่ห้อ

  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
  อุตสาหกรรมงานบริการ ยังมีแนวโน้มเติบโตสมำ่าเสมอตามยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีมากขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรม 

งานบริการยังสามารถเติบโตจากงานบริการระบบไฟฟ้า เช่น งานบริการบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ใช้งานในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สำาหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมงานบริการ ยังไม่รุนแรงมากนัก โดยบริษัทฯ จะมีจุดแข็ง 

ในงานบริการ คือ มีศูนย์บริการและขายมากที่สุดในประเทศถึง 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศ สำาหรับคู่แข่งขัน 

ในธุรกิจบริการ เช่น บริษัท ไทยแม็กซ์เวล อิเลคทริค จำากัด, บริษัท อาร์-ซัพพอร์ต จำากัด, บริษัท เอ บี บี จำากัด, บริษัท 

เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำากัด และบริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) เป็นต้น 

  ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานบริการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก 

ในปัจจุบันลูกค้ามีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ทำาให้บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ รวมถึงพนักงานบริการที่ต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐานแรงงานไทย และมีการตรวจเช็คสุขภาพของพนักงาน

ก่อนเข้าทำางาน 

ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 

  บริษัทฯ ผลิตและจำาหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon) ที่มีคุณภาพโดยใช้ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสามารถผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่กำาลังไฟ 30 วัตต์จนถึง 340 วัตต์ ขึ้นอยู่กับ 

ความต้องการของลูกค้า โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ ผลิตได้จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์

ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 12-15 ของพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ได้รับและมีอายุการใช้งาน 20-25 ปี 

โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตได้จะได้รับการทดสอบทุกแผงก่อนส่งไปจำาหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

จะผันแปรตามราคาวัตถุดิบหลัก คือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความสำาคัญและมีมูลค่าสูง โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มที่ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือกลุ่มที่ดำาเนินธุรกิจบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

  สถานการณ์การลงทุนด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยตั้งแต่นี้ไปจนถึงปี 2561 สามารถเติบโตต่อไปได้  

โดยคาดว่าอาจจะเห็นภาพการลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ม ี

การปลดล็อกข้อจำากัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์การเกษตร รวมถึง 

การเปิดเสรีโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งเป็นโครงการนำาร่องและส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจะเห็นได้จาก 

สัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ในปี 2560 จำานวน 2,697.26 MW ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ จำานวน 2,446.12 MW 

  นอกจากนี้ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีแนวโน้มขยายการเติบโตทางธุรกิจไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในแถบเอเชีย ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทสามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น

  การแข่งขันในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  

(Solar System) ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เอื้ออำานวยให้เกิดบริษัทใหม่ๆ ที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์

เข้ามาแข่งขันมากขึ้น 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มีกำาลังการผลิตขนาด 1.26 เมกกะวัตต์ต่อปี โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ตำาบลกรอกสมบูรณ์ อำาเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี และได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 

จำานวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

  ส่วนอีกหนึ่งแห่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน โดยบริษัทฯ ร่วมกับสหกรณ ์

การเกษตรบางบัวทอง จ.นนทบุรี มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า ขนาด 3.35 เมกกะวัตต์ต่อปี จำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า

นครหลวง อัตราการรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 5.66 บาทต่อหน่วย คงที่ตลอดอายุสัญญา 25 ปี 

  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

  สำาหรับธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ของบริษัทฯ นี้ เป็นการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า

ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ จึงไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ

แผนการดำาเนินธุรกิจ 3 ปี (ปี 2561-2563)

  แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 – 2563 คาดการณ์ว่าจะเติบโตด้าน GDP จาก 3.7% - 4.0% และจะมีการเลือกตั้ง 

หลังจากปี 2561 ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้นปีละ 

1,000 MW (ข้อมูลจากแผนพัฒนาผลิตกำาลังไฟฟ้าของประเทศไทย PDP ปี 2558 – ปี 2579) ซึ่งทำาให้มีความต้องการ 

ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5,000 MW ด้วยปัจจุบันตลาดเป็นของผู้ซื้อ จึงทำาให้มีการแข่งขันสูงขึ้น 

ทั้งทางด้านราคา คุณภาพ และงานบริการ ในขณะที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา มีอัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก GDP เฉลี่ยที่ 7% (อ้างอิงจาก ข่าวประชมคมอาเซียน โพสทูเดย์ วันที่ 2 มีนาคม 2560) 

ทำาให้มีโอกาสในการจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับประเทศเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น
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ย้อนกลับสารบัญ

  ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ไม่มีวันหมด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในปัจจุบัน

ระบบโซล่าร์เซลล์ยังมีราคาที่ถูกลง รวมถึงอนาคตค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้น จึงทำาให้ผู้ประกอบต่างๆ มีแนวคิดในการ

ประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ตามแผนพัฒนาผลิตกำาลังไฟฟ้า 

ของประเทศไทย PDP ปี 2558 – ปี 2579 กำาหนดแผนติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยปีละ 200 MW  

รวมถึงภาครัฐกำาลังพิจารณาเรื่องการติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรีในปีนี้ จึงเป็นแรงผลักดันให้ตลาดโซล่าร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยคาดว่าในระยะเวลา 1-3 ปีนี้ จะมีโครงการการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น  

ทั้งในภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ทำาให้มีโอกาสในการจำาหน่ายแผงโซล่าร์ รวมถึงงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับทางผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

  บริษัทฯ จึงได้จัดทำาแผนธุรกิจ 3 ปี (ปี 2561 – 2563) กำาหนดนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมุ่งเน้นผลกำาไร 

ด้านความก้าวหน้าขององค์กร และด้านการลงทุน อีกทั้งกำาหนดกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน คือ ด้านงานขาย ด้านการลงทุน 

ด้านงานผลิต และด้านทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

  1. ด้านงานขาย 

  มุ่งเน้นทางด้านเพิ่มยอดรายได้และผลกำาไร ด้วยแผนการเพิ่มยอดรายได้ทั้งในส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าและเพิ่มยอด 

รายได้งานบริการเติบโตเฉลี่ยประมาณปีละ 10% และแผนการขายงานโซล่าร์เฉลี่ยประมาณปีละ 400 ล้านบาท 

  2. ด้านการลงทุน

  มุ่งเน้นการลงทุนกับโครงการโซล่าร์รูฟเอกชน และโครงการโรงไฟฟ้าของภาครัฐ ด้วยแผนการลงทุนประมาณ 

600 ล้านในระยะเวลา 3 ปีที่อัตราผลตอบแทนของโครงการไม่น้อยกว่า IRR 10%

  3. ด้านงานผลิต 

  มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

เพิ่มเครื่องจักร ซึ่งในแผนธุรกิจนี้ได้วางแผนที่จะลดต้นทุนประมาณ 3-5% ของต้นทุนขาย และเพิ่มกำาลังการผลิตเฉลี่ย

ปีละ 10%

  4. ด้านทรัพยากรมนุษย์

  มุ่งเน้นบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้หลักการหมุนเวียนพนักงานและนำาเครื่องจักร 

มาใช้ทดแทนพนักงาน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงระบบงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้อง 

และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และเพิ่มกำาไร โดยเน้นการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ทัน 

ต่อความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนี้  

ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้
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ย้อนกลับสารบัญ

  กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ยอดคงเหลือและรายการ 

ระหว่างกันที่สำาคัญระหว่างกลุ่มบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

1. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

• ลูกหนี้การค้า

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 6,272,621 28,021,450

• ลูกหนี้อื่น

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 14,014 97,708

        บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด - - 8,000 38,000

                รวม - - 22,014 135,708

• ค่าธรรมเนียมคำ้าประกันจ่ายล่วงหน้า

        บริษัท เควี แอสเซ็ท - 570,181 - 570,181

        คุณธีรยา กนกพฤกษ์ - 570,181 - 570,181

                รวม - 1,140,362 - 1,140,362

• เจ้าหนี้การค้า

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 903,329 2,776,182

• เจ้าหนี้อื่น

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 64,000 -

• เงินมัดจำาลูกหนี้บริการ

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 348,000 -

• ต้นทุนก่อสร้างค้างจ่าย

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - - 1,404,024

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด

• เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

        ยกมาต้นปี - - 189,378,250 189,378,250

        รับคืนระหว่างปี - - (178,881,264) -

รายการระหว่างกัน



18 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

        ยกไปปลายปี - - 10,496,986 189,378,250

        หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (10,496,986) (189,378,250)

        สุทธิ - - - -

• ดอกเบี้ยค้างรับ

        ดอกเบี้ยค้างรับ - - 152,494 38,207,174

        หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (152,494) (38,207,174)

        สุทธิ - - - -

                รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - - -

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของดอกเบี้ย 

  ค้างรับ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 38,207,174 29,564,873

บวก ตั้งเพิ่มในระหว่างปี 7,343,679 10,067,834

หัก รับชำาระในระหว่างปี (45,398,359) (1,425,533)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 152,494 38,207,174

   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทยกหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อ 

  เดือนธันวาคม 2556 จำานวน 218.00 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นจำานวน 178.88 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับ 

  จำานวน 39.12 ล้านบาท ให้แก่บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด (บริษัทย่อย : ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เนื่องจาก 

  ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทย่อยไม่มีความสามารถที่จะจ่ายหนี้ให้แก่บริษัทแล้ว ทั้งนี้การยกหนี้ให้กับ 

  บริษัทย่อยไม่มีผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทตั้งค่าเผื่อ 

  หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจำานวนแล้ว



19 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

• รายได้จากการขาย

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 131,510 -

• รายได้รับจ้างติดตั้ง

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 13,413,564 26,104,151

• รายได้บริการ

        บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด - 5,250,000 - 5,250,000

• ดอกเบี้ยรับ

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 7,343,679 10,067,834

• รายได้อื่น

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 14,014 140,750

• ซื้อสินค้า

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 8,243,107 603,968

• ต้นทุนบริการ

        บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด - 4,495,856 - 4,495,856

• หนี้สงสัยจะสูญ

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 7,343,679 10,067,834

• ค่าเช่า

        บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด - - 24,000 24,000

• ค่าธรรมเนียมคำ้าประกัน

        บริษัท เควี แอสเซ็ท จำากัด 1,517,780 3,523,033 1,517,780 3,523,033

        คุณธีรยา กนกพฤกษ์ 1,517,780 3,523,033 1,517,780 3,523,033

                รวม 3,035,560 7,046,066 3,035,560 7,046,066

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ

        ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,414,500 18,998,500 18,414,500 18,998,500

        ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 220,973 472,184 220,973 472,184

        ค่าตอบแทนกรรมการ 6,429,000 7,020,000 6,429,000 7,020,000

                รวม 25,064,473 26,490,684 25,064,473 26,490,684
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 นโยบายการกำาหนดราคา

นโยบาย

ราคาซื้อขายสินค้า เป็นไปตามราคาตลาด

รายได้ค่าเช่าและบริการ เป็นไปตามราคาที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

ค่าธรรมเนียมการคำ้าประกัน อัตราร้อยละ 4 ของวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

 

 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท เควี แอสเซ็ท จำากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นร่วมกัน

คุณธีรยา กนกพฤกษ์ ไทย ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นทางตรงมากกว่าร้อยละ 5
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯและบริษัทย่อย ยังคงมี

ปัจจัยเสี่ยงในรอบปี 2560 สรุปได้ดังนี้

  1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย

   1.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายเฉพาะราย

    รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย ในปี 2558 2559 และ 

2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

เป็นจำานวนเงินรวม 267.60 ล้านบาท 113.31 ล้านบาท และ 370.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.92 ร้อยละ 7.80 

และร้อยละ 23.77 ตามลำาดับของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากยอดรายได้

รวมทุกกลุ่มลูกค้าในปี 2560 ซึ่งมีจำานวน 1,681.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.79 และจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของรายได้ในกลุ่มลูกค้าราชการปี 2559 มีรายได้ 113.31 ล้านบาท  

ปี 2560 มีรายได้ 370.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 256.94 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 226.76

    ทั้งนี้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการปี 2560 เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมีการนำางบประมาณของปี 

2559 มาควบรวมกับปี 2560 สำาหรับแนวทางในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุ่มลูกค้าราชการดังกล่าว บริษัทฯ  

มีการดำาเนินการหากลุ่มลูกค้าเอกชนรายใหม่เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาลูกค้าเฉพาะราย

   1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย 
    ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย ซึ่งการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 

ระบบจำาหน่ายต้องใช้วัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน ทองแดง นำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า 

เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ดังจะเห็นได้จากราคาเหล็ก

ซิลิคอนที่บริษัทฯ จัดซื้อมีราคาเฉลี่ยในปี 2560 ได้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ร้อยละ 2.73 ราคาทองแดงที่

บริษัทฯ จัดซื้อในปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ร้อยละ 6.33 ราคานำ้ามันหม้อแปลงที่บริษัทฯ จัดซื้อในปี  

2560 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ร้อยละ 1.98 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบดังกล่าวมานี้ ไม่ส่งผลกระทบ 

ที่มีต่อต้นทุนรวมในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ 

และมีการสำารองวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตได้ประมาณ 3 เดือน 

ปัจจัยความเสี่ยง
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

   1.3 ความเสี่ยงจากคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย

    หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำาคัญในระบบส่งกำาลังไฟฟ้า หากเกิดการชำารุดเสียหายจะส่งผลกระทบ

ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยเป็นอย่างมาก ดังนั้นหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผลิตให้มีคุณภาพสูง 

จึงจำาเป็นต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เหล็กซิลิคอน, ลวดทองแดง, ทองแดงแผ่น, กระดาษฉนวน, 

นำ้ามันหม้อแปลง, ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาวัตถุดิบไม่ได้

มาตรฐาน บริษัทฯ ได้จัดทำาขั้นตอนการทำางานตามมาตรฐาน ISO 9001 ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ กำาหนด

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลง โดยมีการตรวจสอบ ทดสอบ คัดเลือกผู้ส่งมอบที่มีคุณสมบัติตามที่

ต้องการ มีการตรวจรับวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่บริษัทฯ สั่งเข้ามาใช้ในการผลิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำาหนด  

มีคุณภาพตามมาตรฐาน

   1.4  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำานาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย

    ในปี 2560 รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย คิดเป็นร้อยละ 87.84 ของงานขาย

หม้อแปลงและงานบริการ ซึ่งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้จากการขายสินค้าที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้

ความชำานาญ ดังนั้นการพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง จึงมีความสำาคัญต่อการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบจำาหน่ายซึ่งการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้ แต่

เนื่องจากบริษัทฯ มีระบบการดำาเนินงานที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานการดำาเนินงาน ISO 9001 ซึ่งมาตรฐาน ISO จะมีการ

กำาหนดวิธีปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งในกรณีที่รับพนักงานใหม่จะช่วยให้พนักงานใหม่

สามารถทำาความเข้าใจขั้นตอนการทำางาน ซึ่งจะทำาให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริษัทฯ 

ยังมีการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้ผลประโยชน์และมีมาตรการ

จูงใจพนักงานต่างๆ เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจำาปี รางวัลตอบแทนพิเศษสำาหรับพนักงานที่ร่วมงานกับ

บริษัทฯ มานาน ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยในการลดการสูญเสียบุคลากร

  2.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

    ความเสี่ยงจากการรับซื้อพลังงานของภาครัฐ

   ในปี 2560 ภาครัฐมีนโยบายและดำาเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการ 

ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาทั้ง Solar Roof และ Solar Farm ดังนี้

   2.1 ความเสี่ยงเนื่องจากมีกฎหมาย Anti-Dumping

    ความเสี่ยงเนื่องจากมีกฎหมาย Anti-Dumping ของสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาที่ใช้บังคับกับ 

ผลิตภัณฑ์โซล่าร์เซลล์จากประเทศจีน ทำาให้มีผู้ประกอบการจากประเทศจีนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตเซลล์ฯ และแผงโซล่าร์เซลล ์

ในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้ได้รับใบ Certificate of Origin ทำาให้มีการแข่งขัน

เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องหาทางลดต้นทุนในการดำาเนินงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
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   2.2 ความเสี่ยงจากการรับซื้อพลังงานของภาครัฐ
    2.2.1 ตามที่คณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร เมื่อปี 2558 

และได้เปิดให้ผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการยื่นแบบคำาขอขายไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการโดยรวม 800 mw ยังเป็นอีก

ช่องทางที่บริษัท จะเข้าไปร่วมดำาเนินการ 

     อย่างไรก็ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ประกาศโครงการส่งเสริม 

การใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐฯ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐฯ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน 

ให้หน่วยงานของรัฐฯ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำาให้บริษัทฯ จะเข้าไปร่วม 

ดำาเนินการได้

    2.2.2 ตามที่สำานักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้ประกาศให้สิทธิประโยชน์สำาหรับผู้ประกอบการ

ทั่วไปที่ติดตั้งระบบ Solar Rooftop สำาหรับการใช้ภายในกิจการตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ซึ่งจะหมดอายุมาตรการ

ช่วยเหลือเดือนธันวาคม 2560 ปัจจุบันได้มีการขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์อีก 3 ปี จนถึง เดือนธันวาคมปี 2563  

จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บริษัทฯ จะเข้าไปร่วมดำาเนินการ

  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

   3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

    บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เนื่องจากบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อ 

จากธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารได้กำาหนดอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของวงเงินที่ใช้ ดังนี้

    3.1.1 วงเงินกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี

    3.1.2 วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหรือทรัสต์รีซีทส์และหรือเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือวงเงินหนังสือ 

คำ้าประกัน โดยหากเงินกู้เป็นสกุลเงินบาทคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MOR ต่อปี และหากเงินกู้เป็นสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศธนาคารจะกำาหนดอัตราดอกเบี้ย SIBOR หรือ LIBOR จากอัตราสูงสุดที่เสนอให้กู้ หรือตามแต่ธนาคาร 

จะพิจารณากำาหนดในแต่ละครั้ง ในวันก่อนหน้าวันเริ่มต้นของงวดเวลาดอกเบี้ยในแต่ละงวด 2 วันทำาการ

     ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลง 

ตามสภาวะตลาด โดยอัตราดอกเบี้ยในปี 2559 และ 2560 อัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับร้อยละ 6.25 เท่ากัน และ 

อัตราดอกเบี้ย MOR เท่ากับร้อยละ 7.12 เท่ากัน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นบริษัทฯ จึงมิได้ใช้ 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

   3.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
    บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายจากต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน 

ขดลวดที่ใช้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ซึ่งการเสนอราคาและการชำาระเงินค่าวัตถุดิบจะใช้เงินเหรียญสหรัฐเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามดูอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความ

เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน
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  4.  ความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง

   จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีผลต่อเนื่อง 

มาถึงปี 2561 จากการประมาณการของสำานักเศรษฐกิจต่างๆ GDP อยู่ในช่วง 4.0% ซึ่งส่วนใหญ่คาดหมายว่า 

จะเกิดการลงทุนภาครัฐในด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่กับการขยายตัวด้านพลังงานทดแทนเป็นหลัก ในภาค 

การผลิต และการส่งออกยังไม่มีสัญญาณการปรับตัวที่ดีในระยะสั้นนี้ เนื่องจากกำาลังซื้อยังอยู่ในภาวะขาดความเชื่อมั่น  

หากโครงการลงทุนภาครัฐสามารถเร่งรัดการดำาเนินการได้เร็วในช่วงครึ่งปีแรก คงได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้

ตามเป้าหมาย

   อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จะมีการชะลอตัว แต่ภาครัฐได้มีการกำาหนดยุทธศาสตร์ให้มีการ 

จัดการระเบียงเศรษฐกิจพัฒนาภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการ 

ลงทุนซึ่ง จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำาให้เศรษฐกิจของไทย

เติบโตได้ในระยะยาว คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์จำานวนมาก โดยเฉพาะ

ปี 2561 ต่อเนื่องไปถึงปี 2562 ซึ่งตลาดกลุ่มนี้มีการแข่งขันด้านคุณภาพเป็นหลัก นับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำาคัญ

ในการผลักดันยอดขายชดเชยกับตลาดภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ถดถอยลงไป 

  5. ความเสี่ยงเนื่องจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   (ASEAN Economic Community : AEC)   

   จากการที่อาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เช่นกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี ทำาให้

ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนต้องแข่งขันมากขึ้น ทำาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้า

ที่มีคุณภาพและได้รับประโยชน์มากขึ้น แต่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของไทยมีความแข็งแกร่งมากกว่า

ประเทศอาเซียนอื่น จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการ 

ส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่าการนำาเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำาทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต 

หม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศไทย ก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเช่นกัน
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ

หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำารองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการ 

ของบริษัทฯ มีอำานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข 

ที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำารองสำาหรับการชำาระคืนเงินกู้,  

ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผล 

ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บริษัท เควี แอสเซ็ท จำากัด* 170,000,000 12.656

2. น.ส.ธีรยา กนกพฤกษ์ 128,550,000 9.570

3. น.ส.ชัชชฎา กนกพฤกษ์ 100,000,000 7.444

4. นายภูมิพัฒน์ นำาไพศาล 55,500,000 4.132

5. นายก้องไกล กนกพฤกษ์ 26,240,000 1.953

6. น.ส.อุรวี กนกพฤกษ์ 26,000,000 1.936

7. นายจีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 20,000,000 1.489

8. นางภารดี เจียมจรรยา 20,000,000 1.489

9. นายพรชัย ทองวานิช 16,131,587 1.201

10. นายปรีชา ปิ่นทอง 10,250,038 0.763

รวม 572,671,625 42.633

* ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝาก  

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

หมายเหตุ :

* รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เควี แอสเซ็ท จำากัด ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. น.ส.ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ 99,275 18.05

2. นายวรพหล แสงเทียน 41,250 7.50

3. น.ส.พิมลวรรณ แสงเทียน 41,250 7.50

4. น.ส.วรรณรวี โตพงษ์เกษม 17,188 3.13

5. นางดารณี กันตามระ 27,500 5.00

6. นายดนุชา น้อยใจบุญ 48,125 8.75

7. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ 27,500 5.00

8. น.ส.โฉมพิชา น้อยใจบุญ 99,275 18.05

9. นายเริงรัฐ น้อยใจบุญ 17,188 3.13

10. นายวิสิฐศักดิ์ น้อยใจบุญ 17,187 3.12

11. น.ส.พีรยจันทร์ น้อยใจบุญ 97,075 17.65

12. น.ส.ขนิษฐา โตพงษ์เกษม 17,187 3.12

รวม 550,000 100.00



28 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท 

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 ธ.ค.59 ณ วันที่ 31 ธ.ค.60

จำานวน (%) จำานวน (%)

นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะ
กรรมการ

1,407,310 0.105 1,407,310 0.105

นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

- - - -

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

340,544 0.025 340,544 0.025

นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

108,039 0.008 108,039 0.008

นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

- - - -

นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ 170,000 0.013 170,000 0.013

นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการ / 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

26,000,000 1.936 26,000,000 1.936

นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการ / ประธาน 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

3,063,720 0.228 1,271,111 0.095

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- - - -

นางดารณี กันตามระ กรรมการ 1,895,453 0.141 1,895,453 0.141

รวม 32,985,066 2.456 31,192,457 2.322



29 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1,074.63 ล้านบาท

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด 
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท

บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด 
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำานวน 2 แห่ง ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ 

• บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด

• บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด

ชื่อบริษัท  บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ EKARAT SOLAR COMPANY LIMITED
ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) และจำาหน่าย
    เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ
    ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น และให้คำาปรึกษา
    ในการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง 
    เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เลขทะเบียนบริษัท 0105547051020 
เว็บไซต์  http://www.ekarat-solar.com
โทรศัพท์  0 2719 8777 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)
โทรสาร  0 2719 8760-2
 
ชื่อบริษัท  บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ EKARAT ENERGY COMPANY LIMITED
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการในด้านธุรกิจพลังงานทั้งหมด เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า
    จากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และลงทุนในอุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานต่างๆ 
    รวมทั้งโรงไฟฟ้าทั้งภายในและต่างประเทศ 
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง 
    เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เลขทะเบียนบริษัท 0105558067828
โทรศัพท์  0 2719 8777 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)
โทรสาร  0 2719 8760-2

 



30 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โครงสร้างองค์กร ตำาแหน่งและสายการบังคับบัญชา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)
ระดับ 1 : ระดับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะที่ปรึกษา ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

สายพลังงานแสงอาทิตย์

รองกรรมการผู้จัดการ

สายการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบริการ

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานขาย

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหารทั่วไป

รองกรรมการผู้จัดการ

สายการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายโรงงาน

รองกรรมการผู้จัดการ

สำานักกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการความปลอดภัย

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 10 ท่านดังต่อไปนี้

  1. นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ

  2. นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  3. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา

      และพิจารณาผลตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

  4. นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  5. นายชาตรี  ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  6. นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ

  7. นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  8. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/

      ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  9. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

  10. นางดารณี กันตามระ กรรมการ

  โดยมีนางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล เป็นเลขานุการบริษัท

  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร หรือนายดนุชา น้อยใจบุญ หรือนางดารณี กันตามระ กรรมการสองในสาม ลงลายมือ

ชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

  ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการดำาเนินกิจการการค้าของบริษัทฯ  

และให้คำาแนะนำาดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปขอบเขต 

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญได้ดังนี้

  1. กำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและบริหารกจิการใหเ้ปน็ไปเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุ้น โดยปฏบิตัหินา้ที ่ 

ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  2. กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ งบประมาณ และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน 

ตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงาน เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำาทุกปี

  3. พิจารณากำาหนดและทบทวนโครงสร้างการจัดการของบริษัท คุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการ (Board 

Diversity) และการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพ



32 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  4. กำาหนดและพิจารณาแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงโครงสร้างค่าตอบแทน 

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

  5. กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กำากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและเพียงพอ  

โดยมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ

  6. จัดให้มีการทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญช ี

ตรวจสอบแล้ว รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาและอนุมัติ

  7. กำาหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี

  8. กำากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกต้ังบุคคลในตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

อย่างโปร่งใสและเหมาะสม

  9. แต่งตั้งและมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำานาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว 

มีอำานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ 

แก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

  10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำาแหน่ง รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

ระดับสูงเป็นประจำาทุกปี

  11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole) และ 

การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self- Assessment) เพื่อนำาผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ

บริษัท

  12. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำาเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

  13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

  ทั้งนี้อำานาจในการดำาเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำาเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน การรับโอน 

กิจการ การซื้อหรือจำาหน่ายทรัพย์สินรวมตลอดถึงการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทจดทะเบียน  

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย ์

ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำานาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องขออนุมัต ิ

จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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  การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

  1. มีการกำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี โดยจะต้องจัดการประชุมอย่างน้อย  

3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นสำานักงานแห่งใหญ่ สำานักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

  2. กรรมการบริษัทแต่คนต้องเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนครั้งทั้งหมด

  3. กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม  

คณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

  4. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยังกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

  5. เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง 

ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

  การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ

  บริษัทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำา

ทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

  1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

  2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

  เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำาเนินการตามนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบป ี

ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำารงตำาแหน่ง หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำาเสนอ 

ผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ทั้งนี้ในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะ (%)

ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (%)

คณะกรรมการบริษัท 97 99

คณะกรรมการตรวจสอบ 98 99

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 96 99

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 97 98
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คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

  1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการตรวจสอบ

  โดยมี นางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

  ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นชอบด้วย หน้าที่สำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

  1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล โดยรวมประเด็นดังนี้

   2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงาน 

    ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

   2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่างๆ  

    รวมถึงสายงานบังคับบัญชา

  3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

  5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม 

และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระ 

เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น

  6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  7. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง  

ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
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  8. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้เปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน

  9. จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของ 

บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

   9.1 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

   9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

    • ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

    • ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

     หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    • ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    • รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

   9.3 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

    ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท

  10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็น

ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 

4 ท่าน ดังต่อไปนี้

  1. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  2. นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  3. นายดนุชา  น้อยใจบุญ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  4. นายชาตรี  ศิริพานิชกร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  โดยมี นายดนุชา น้อยใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



36 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1. กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

  2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

  3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำาเสนอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

  4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง 

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

  5. เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามข้อบังคับ 

  6. กำาหนดแนวทางและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

  7. ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  8. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการชุดต่างๆ  

และที่ปรึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  สำาหรับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการ 

จัดการพิจารณาผลตอบแทน เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกลั่นกรอง แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 

ให้ความเห็นชอบ

  9. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 

เห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  10. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

  11. เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจำาปี ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นชอบ

  12. พิจารณากลั่นกรองระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 



37 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 ท่าน  

ดังต่อไปนี้

  1. นายดนุชา น้อยใจบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการบริหารความเสี่ยง

  3. นายวิเทพย์ วชิรพาหุ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  5. นายไพฑูรย์ อินทรวิสูตร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  6. นางสุภาพร  จันทร์สุโรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  7. นายสมพงค์ รอบโลก กรรมการบริหารความเสี่ยง

  โดยมี นายสมพงค์ รอบโลก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงแก่กรรม จำานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวีระ นิยมไทย

  ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. ประเมิน วิเคราะห์และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ในอนาคต

  2. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ คือ 

ความเสี่ยงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขัน การผลิต การจัดซื้อ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

  3. กำาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผลและ 

กำากับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

  4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึง ความมีประสิทธิผลของระบบ  

และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด

  5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง 

กับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำาหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทาน

ความเพียงพอและเหมาะสม

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ 

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ให้รายงาน 

คณะกรรมการบริษัททุกๆ 6 เดือน
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

คณะกรรมการจัดการ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

  1. นายดนุชา น้อยใจบุญ  กรรมการผู้จัดการ

  2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

  3. นางดารณี กันตามระ  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

  ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

  คณะกรรมการจัดการมีขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ 

การดำาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ โดยร่วมกำาหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน  

กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเห็นชอบก่อนดำาเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบาย 

ที่กำาหนด โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญ ดังนี้

  1. จัดทำาและนำาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจำาปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำาหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ

  3. พิจารณากำาหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน 

การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำากับดูแลให้การดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

  4. พิจารณาอนุมัติและดำาเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำาของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ

  5. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และ

สวัสดิการ สำาหรับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ยกเว้นการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่าย

ตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองก่อน สำาหรับการแต่งตั้ง 

การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปและที่ปรึกษา ให้เสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำานาจ

ในการอนุมัติการดำาเนินการทางการเงิน ดังนี้

   5.1 ในกรณีที่กำาหนดไว้ ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ไว้แล้วซึ่ ง 

คณะกรรมการจัดการสามารถดำาเนินการได้ตามวงเงินที่กำาหนด

   5.2 ในกรณีที่ไม่เข้ากรณีตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการจัดการมีอำานาจในการอนุมัติดำาเนินการทางการเงิน

ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำานาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจ 

ปกติและการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) และมีอำานาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพัน

ทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน โครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า และเมื่อได้ข้อสรุป 

ให้รายงานคณะกรรมการบริษัท
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ย้อนกลับสารบัญ

  6. มีอำานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 

คณะกรรมการจัดการที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการจัดการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

อำานาจนั้นๆ ได้

  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ การดำาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำาให้คณะกรรมการจัดการ 

หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด) ทำากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติ

ธุรกิจ ที่มีการกำาหนดขอบเขตที่ชัดเจน

  ทั้งนี้การมอบอำานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น ต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และ 

กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำาเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ 

จัดการท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ กลต.) ให้คณะกรรมการจัดการนำาเสนอเรื่องดังกล่าว

ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

  1. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ

  2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

  3. นายวิเทพย์ วชิรพาหุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด

  4. นางดารณี กันตามระ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

  5. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการและสายงานขาย

  ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริหารถึงแก่กรรม จำานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวีระ นิยมไทย รองกรรมการผู้จัดการ 

สายพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

  1. รับนโยบาย และการบริหารงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

  2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำาเนินงานและนโยบายที่กำาหนด

  3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำาคัญ ที่ได้กำาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัท 

ได้อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำานาจอนุมัติตามวงเงินที่กำาหนด
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ย้อนกลับสารบัญ

  4. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งติดตามและดำาเนินงานให ้

เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำาหนด

  5. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร

  6. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้างพนักงานระดับตำ่ากว่ารองกรรมการผู้จัดการ

  7. มอบอำานาจให้บุคคลอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร เพื่อทำาหน้าที่จัดการและดำาเนินการแทนกรรมการ 

ผู้จัดการในเรื่องที่จำาเป็นและสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่

  8. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

  9. ดูแลการทำางานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรม 

อันดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  10. ปฏิบัติงานและดำาเนินการใดๆ อันเป็นการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีเรื่องหรือรายการ 

ดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำาคัญ กรรมการผู้จัดการจะนำาเสนอเรื่องหรือรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

หรือคณะกรรมการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  11. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ 

วิชาชีพ

  12. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจ 

ต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

  13. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

  อำานาจการอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง

รายการที่กำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มา หรือจำาหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสรรหากรรมการ

• คณะกรรมการบริษัท

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัย 

หลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำาหนด 

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้



41 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ 

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด

  2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

   2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

   2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ

คราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ

แต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้

   2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธาน 

ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการ 

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันว่า 

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

  กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

  4. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

   4.1 ตาย

   4.2 ลาออก

   4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำากัด

   4.4 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตำาแหน่งกอ่นถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง 

    ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

   4.5 ศาลมีคำาสั่งให้ออก

  5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก 

ไปถึงบริษัทฯ และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

  6. ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ 

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตำาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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ย้อนกลับสารบัญ

  7. ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการ

ในตำาแหน่งเพื่อดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำาเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่

ศาลจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำาแหน่งตามข้อ 4.5

  คณะกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน  

1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อน

ประชุม

  8. กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำาการ 

ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างทั้งหมด 

เท่านั้น

  การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำาภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่จำานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่า

จำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู ่

ของกรรมการซึ่งตนแทน

• คณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นตำ่าตามหลัก

เกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี

ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของ

บริษัท รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงความเป็น

อิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชีการเงิน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปีและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกในคณะกรรมการ 

ตรวจสอบให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ

  1.1 จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

   •  ประธานคณะกรรมการบริษัท เดือนละ  44,000  บาท

   •  กรรมการบริษัท เดือนละ  22,000  บาท

   •  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ  20,000  บาท

   •  กรรมการตรวจสอบ เดือนละ  10,000  บาท
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  1.2 จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง

   • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ  15,000  บาท

   • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ  10,000  บาท

   • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ  15,000 บาท

   • กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ  10,000  บาท

   • กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ  5,000  บาท 

2. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

  2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ค่าตอบแทน (พันบาท)

2559 2560

นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ 28 ก.พ. 54 818 778

นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 11 มิ.ย. 55 694 654

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ

21 ก.พ. 50 619 564

นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 17 มิ.ย. 52 574 534

นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

12 ก.ค. 59 131 434

นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ 25 มิ.ย. 57 454 414

นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 28 ก.พ. 54 484 434

นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

15 ม.ค. 54 499 434

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 31 ม.ค. 50 464 414

นางดารณี กันตามระ กรรมการ 15 ม.ค. 54 454 414

  2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 ปี 2560

จำานวนผู้บริหาร (ราย) 6 5

เงินเดือน 15,000,000 13,518,000

โบนัส 971,100 1,321,500

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 273,660 194,400

ค่าตอบแทนอื่น รถประจำาตำาแหน่ง ค่านำ้ามันรถประจำาตำาแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ

  ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริหารถึงแก่กรรม จำานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวีระ นิยมไทย รองกรรมการ 

ผู้จัดการสายพลังงานแสงอาทิตย์ 
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จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2560

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

นายวิชิต แย้มบุญเรือง / / / / / / / / 8/8

นายวินัย วิทวัสการเวช / / / / / / / / 8/8

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ / / / / / / / / 8/8

นายวราห์ ทองประสินธุ์ / / / / / / X / 7/8

นายชาตรี ศิริพานิชกร X / / / / / / / 7/8

นายวิวัฒน์ แสงเทียน / / / / / / / / 8/8

นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ / / / / / / / / 8/8

นายดนุชา น้อยใจบุญ / / / / / / / / 8/8

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร / / / / / / / / 8/8

นางดารณี กันตามระ / / / / / / / / 8/8

       / หมายถึง เข้าร่วมประชุม

       X หมายถึง  ไม่เข้าร่วมประชุม

การกำากับดูแลกิจการ

  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญต่อแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะ 

กรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัต ิ

ที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำาหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาปฎิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน การบริหารงาน การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  •  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  1. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญประจำาปี และ

สิทธิในการรับเงินปันผลต่อหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

  2. บริษัทฯ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำาปี ทุกๆ ปี  

โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทำาการพิจารณาถึงหลักการ และความสมเหตุสมผลสำาหรับค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
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  3. บริษัทฯ มีนโยบายที่แน่นอนในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละชุดของบริษัทฯ และได้เปิดเผยต่อผู้

ถือหุ้นในรายงานประจำาปี ทุกๆ ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน

  4. สำาหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากรรมการ 

แต่ละท่านเป็นรายบุคคล รวมไปถึงมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

  5. บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุม

สามัญประจำาปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์

ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  6. การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้กำาหนดเกณฑ์ขั้นตำ่าของข้อมูลที่จะเปิดเผยไว้ ดังนี้

   6.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่จะเข้ารับการพิจารณา 

เลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยจะต้องมีรายละเอียดของ ชื่อ-สกุล, ประวัติการศึกษา, ประวัต ิ

การทำางาน, จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ และหากเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำารงตำาแหน่ง จะเปิดเผย 

ถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีด้วย

   6.2 ในวาระการขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะเปิดเผย ชื่อผู้สอบ

บัญชี บริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี

   6.3 ในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และหากมีการขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จะมีเหตุผลประกอบเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

   6.4 ในแต่ละวาระจะมีวัตถุประสงค์ และเหตุผล ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ

   6.5 ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ระบุไว้อย่างชัดเจน

  7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี บริษัทฯ ได้กำาหนดเกณฑ์ขั้นตำ่าของข้อมูลที่จะเปิดเผยไว้ ดังนี้

   7.1 มีการบันทึกวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน

   7.2 มีการบันทึกประเด็นคำาถาม และคำาตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมอย่างครบถ้วน

   7.3 มีการบันทึกมติในที่ประชุม และบันทึกจำานวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ

  8. มีการบันทึกรายนามคณะกรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ไว้ในรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

  9. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานอนุกรรมการ 

คณะต่างๆ, กรรมการ และผู้บริหารทุกๆ ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

  10. วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี จะไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นใดที่ไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

  11. หนังสือนัดประชุม และเอกสารที่ใช้ประกอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี จะมีการจัดทำาเป็นภาษา

อังกฤษ เพื่ออำานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ



46 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. บริษัทฯ ได้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณา 

เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้

  3. บริษัทฯ มีนโยบายมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดย 

มีการกำาหนดบทลงโทษ หากผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  4. ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะทำาตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

เปิดเผยข้อมูล รายละเอียด และเหตุผลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

  5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกระทำารายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรายการ 

ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ

  6. บริษัทฯ ได้มีการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดย

การส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุม

  7. บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นถึง หลักฐาน และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการมอบฉันทะ ไว้ในหนังสือนัดประชุม 

โดยละเอียด

  8. บริษัทฯ ได้ใช้เกณฑ์ขั้นตำ่าของเอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และลดความ 

ยุ่งยากในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม

  9. บริษัทฯ ได้กำาหนดเกณฑ์ในการส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีให้แก่นายทะเบียนของบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

  10. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกำาหนดการประชุม รวมทั้งหนังสือนัดประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการ

ล่วงหน้า ซึ่งนักลงทุน และผู้ถือหุ้น สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

เป็นการล่วงหน้าได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 21 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

  11. บริษัทฯ ได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำาหรับวาระการพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการบริษัท โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

  12. บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 เป็นความจำาเป็น และสมควร 

ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย



47 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  1. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ และโครงสร้างผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำาปี เพื่อให ้

ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน

  2. รายงานประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป สารจากประธานกรรมการ  

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ การตลาด

และภาวะการแข่งขัน รายการระหว่างกัน ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ คณะกรรมการบริษัท 

คณะผู้บริหาร คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย

  3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยถึงการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการพิจารณาและ

อนุมัติจากคณะกรรมการแล้วไว้อย่างละเอียดครบถ้วนในรายงานประจำาปีและแบบ 56-1

  4. บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายในการซื้อ-ขาย โอนหุ้นของกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีการทำารายการ 

ซื้อ-ขาย โอนหุ้นของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อรายงานต่อสำานัก งาน กลต. ต่อไป  

รวมถึงการมีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย

  5. บริษัทฯ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกๆ ปี  

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีที่พิจารณาจะต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากสำานักงาน กลต.

  6. บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำาปี มีการพบปะนักวิเคราะห์ มีการ

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นต้น

  7. บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งข้อมูลงบการเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกระทรวงพาณิชย์กำาหนดไว้

  8. การส่งงบการเงินของบริษัทฯ จะต้องกระทำาไม่ให้ล่าช้ากว่าวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำานักงาน กลต. และกระทรวงพาณิชย์กำาหนดไว้

  9. บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีช่องทางในการเสนอข่าวสารต่างๆ ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจ 

สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจได้

  10. บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล และติดต่อกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  11. งบการเงินท่ีจัดทำาและเผยแพร่ให้กับนักลงทุนได้ทราบจะต้องเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหรือ

สอบทาน และลงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้นักลงทุนได้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถนำาข้อมูล 

ไปใช้ประกอบในการตัดสินใจได้

  12. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การกระทำาผิดต่างๆ ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯ เช่น การกระทำาที่ผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น  

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ หรือเป็นการกระทำาที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น โดยสามารถอ่านรายละเอียด

ได้ที่ www.ekarat-transformer.com 
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  • ความรับผิดชอบของกรรมการ

  1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

  2. คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีการจัดทำานโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำาหรับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  3. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำางานด้านการบริหารคุณภาพ และกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

องค์กรขึ้น เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี

  4. บริษัทฯ กำาหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของส่วนงานต่างๆ ของ

กิจการ โดยจะต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

  5. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำารายงานการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูล 

จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การควบคุม 

ด้านการดำาเนินงาน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ และนโยบาย และให้ความเห็นต่อการดำาเนินการด้านต่างๆ โดยรวม

  6. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

พร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

  7. บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯไว้อย่างชัดเจน ในหน้าที่

และอำานาจการตัดสินใจ เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นประธานกรรมการและ 

กรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได ้

บุคคลที่มีความเหมาะสม

  8. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้กำาหนดความรับผิดชอบ และบทบาท 

หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการอิสระ

  9. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

  10. คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีการจัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงินในทุกๆ ปี ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วนและโปร่งใส

  11. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดแผนการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยจะมีการทบทวน 

แผนดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี



49 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  • การกำากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯ มีข้อกำาหนดห้ามพนักงานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ซื้อขาย 

หลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำาข้อมูล

ภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์

  รวมทั้งมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำาเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น 

มีข้อกำาหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำาข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำาไปใช้ส่วนตน

หรือกระทำารายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

  บริษัทฯ ได้ทำาการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ใน 

บริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  

ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำาเนา 

การรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

หรืออย่างช้าในวันทำาการถัดไป

  บริษัทฯ ได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้ส่งจดหมายเวียน 

ให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

  • นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

  บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยบริษัทฯ  

ให้ความสำาคัญต่อระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการแต่งตั้ง  

โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

ของพนักงานโดยการให้โอกาสพนักงานอย่างสมำ่าเสมอและทั่วถึง

  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3  

ของค่าจ้าง ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทฯ ร้อยละ 50 ในกรณีที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหลังจากทำางาน 

กับบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 100 ในกรณีที่ทำางานกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายองค์กร

  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับกิจการที่ดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับวิ่งแวดล้อมและสังคม โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

รวมถึงสังคมวงกว้าง ผู้บริหารจึงได้กำาหนดเป็นนโยบายองค์กรดังนี้



50 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

  2. ดำาเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรม

ต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

  3. บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร

  4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

  5. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

  6. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำาเป็น 

ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม

  7. นโยบายองค์กรได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

  8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำานึงถึง 

ผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำาเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ

อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำาคัญ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ยินยอม ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงาน 

ของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มา หรือ รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม 

ทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการ

ค้าให้กระทำาได้

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสมำ่าเสมอ  

และได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือ

ยินยอมที่จะรับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

  เนื่องจากในภาวะปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาที่สำาคัญ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

เป็นอย่างมาก ดังนั้นทางบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นถึงคุณภาพในการผลิต ตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม และการ

อนุรักษ์พลังงาน จึงได้ดำาเนินการนำาระบบการจัดการพลังงานมาใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ในการที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน 

มีความมุ่งมั่นจะปฎิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นควรให้ยกเลิกประกาศที่ 013/2559 และ 

ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้แทน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  1. บริษัทฯ ดำาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยกำาหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการดำาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการดำาเนินธุรกิจทุกขั้นตอนจะต้องคำานึงถึงการอนุรักษ์พลังงานสอดคล้องกับกฎหมาย 

และการจัดการพลังงานรวมถึงข้อกำาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. บริษัทฯ ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้และจัดหาทรัพยากรพลังงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้รวมถึงเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฎิบัติงานที่ดี

  3. บริษัทฯ กำาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในปี 2560 โดยการ 

    3.1. หม้อแปลงไฟฟ้า

     3.1.1 ลดการใช้พลังงานในการผลิตต่อเครื่องไม่เกิน 370 kWh/EA 

     3.1.2 ลดการใช้พลังงานในการผลิตต่อ kVA ไม่เกิน 0.80kWh/kVA 

    3.2 แผงโซล่าร์เซลล์

     3.2.1 ลดการใช้พลังงานในการผลิตต่อแผงไม่เกิน 42.2 kWh/แผง

     3.2.2 ลดการใช้พลังงานในการผลิตต่อ kWไม่เกิน 178.8 kWh/kW

    3.3 ตัวถังหม้อแปลง

     3.3.1 ลดการใช้พลังงานในการผลิตตัวถังต่อเครื่องไม่เกิน 428.45 kWh/EA 

     3.3.2 ลดการใช้พลังงานในการผลิตตัวถังต่อ kVA ไม่เกิน 1.26 kWh/kVA 

     และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ 

ที่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามมาตรการที่กำาหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำางานด้านการจัดการพลังงาน

  5. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนที่จำาเป็น รวมถึงจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณเวลาในการทำางาน 

การฝึกอบรม กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน สารสนเทศที่จำาเป็น รวมถึง

สนับสนุนการจัดซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการมีส่วนรวมในการนำาเสนอข้อคิดเห็น 

ของพนักงานเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

  6. ผู้บริหารและคณะทำางานด้านการจัดการพลังงานทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน  

และแผนการดำาเนินงานด้านพลังงานเป็นประจำาทุกปี

  7. บริษัทฯ พร้อมและยินดีที่จะส่งเสริม ให้ความร่วมมือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการ

อนุรักษ์พลังงานต่อองค์กร หน่วยงานภาครัฐ สังคม และสาธารณชนทั่วไป 

  นโยบายอนุรักษ์พลังงานนี้จะถ่ายทอดให้พนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบ และให้ถือปฎิบัติโดยทั่วกัน
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  ผู้ถือหุ้น

  1. คณะกรรมการมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีการรายงานข้อมูลต่างๆ  

รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ 

  2. คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีช่องทางในการร้องเรียนและรายงานเรื่องต่างๆ ผ่านทางเลขานุการ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำาข้อเสนอข้อร้องเรียนต่างๆ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ต่อไป โดยสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ secretary@ekarat-transformer.com

  พนักงาน

  1.  คณะกรรมการมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และวิธีการปฏิบัติงาน

ไว้ในคู่มือพนักงาน

  2. คณะกรรมการได้มีการตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว  

และเป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน

  3. คณะกรรมการได้มีการส่งเสริมทางด้านการพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และ 

นำาไปพัฒนาองค์กรต่อไป โดยในปี 2560 จำานวนชั่วโมงที่อบรมทั้งปี 8,067.50 ชั่วโมง จำานวนพนักงานเฉลี่ย 829 คน  

คิดเป็น 9.73 ชั่วโมง/คน/ปี

  4. คณะกรรมการกำาหนดแนวทางปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหลักมาตรฐาน

แรงงานไทย (มรท. 8001-2546)

  5. คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาโดยการรับนักศึกษาที่ต้องการหาประสบการณ์การทำางาน ในอัตรา 

ปีละไม่เกิน 70 คน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือ จำานวน 150 บาท/วัน/คน

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญด้านแรงงาน จึงจัดการเสวนากับตัวแทนของพนักงานถึงความต้องการ ผลกระทบ 

และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ ดำาเนินการดูแลพนักงานตามกฎหมายหรือมากกว่า ทั้งด้านการปกป้องทางสังคม 

สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำางาน การให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรโดยเท่าเทียมกัน และยังคำานึงถึง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยได้บริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับใบรับรองจากจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มีผลถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 

  คู่แข่ง

  คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายในการแข่งขันต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม โดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบาย 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี และ คู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.irplus.in.th/ 

Listed/AKR/pdf/นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท.pdf
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ย้อนกลับสารบัญ

  คู่ค้าและเจ้าหนี้

  1.  คณะกรรมการได้มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าของบริษัทฯ และได้มีการกำาหนด 

มาตรฐานการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ในการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะให้มีการเสนอราคา และมีการเปรียบเทียบ 

ราคา และคุณภาพอย่างเป็นธรรม

  2.  คณะกรรมการมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อ

เจ้าหนี้อย่างสมำ่าเสมอ รวมไปถึงมีการกำาหนดวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำาหนดวิธีการชำาระเงิน 

ไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

  3. คณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่ให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำาหนดภายใต ้

คู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.irplus.in.th/Listed/AKR/pdf/นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท.pdf

  ลูกค้า

  คณะกรรมการได้มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของลูกค้า รวมไปถึง 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งจะทำาให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และความสัมพันธ์อันด ี

ในระยะยาว

  ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

  คณะกรรมการตระหนักดีถึงความสำาคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO  

9001:2000, ISO 14001, ISO 50001:2011 และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ 

ต่อชุมชนและสังคม โดยเมื่อปี 2558 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ของระบบสีเขียว 

(Green System) หรือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2559 บริษัทฯ  

ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง จากระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  

สู่ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)  

ตามคำานิยามว่า “หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐวิศวกรรม  

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยวันที่ 11 กันยายน 

2560 บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัล Green Industry  

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว  

หรือ Green Culture จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ณ สโมสรทหารบก เพื่อรับรองว่า ทุกคนในองค์กร

ให้ความร่วมมือร่วมใจดำาเนินงานอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจน

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

 



54 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 •  วันที่ 2 เมษายน 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
หมวดทางหลวงบางปะกง 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานร่วมกับชุมชุน โดย

จัดให้มีตัวแทนเข้าปรึกษาหารือกับชุมชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

กับกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ถูกเลือกปฏิบัติ ตั้งแต่ 

การสานเสวนา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อ

รวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนการดำาเนินกิจกรรม

ในการพัฒนาชุมชน

 

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรม CSR เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมต่างๆ ดังนี้

แผนผังโดยรอบโรงงาน (รัศมี 1-5 กิโลเมตร)

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานเอกรัฐ  
ได้มีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน จำานวน 10 ทุน 
ทุนละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการสร้างสนามเด็กเล่น การมอบอุปกรณ์กีฬา และช่วยเหลือ
บ้านยากจนของนักเรียน ณ โรงเรียนประสานสามัคคี เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ
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 • วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ร่วมถวายปัจจัยถวายภัตตราหารพระสงฆ์  
เนื่องในงานประชุมสงฆ์ 500 รูป ณ วัดบางแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา

 

• วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวสากล จัดกิจกรรมวันเด็กย้อนหลังให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดลาดเป็ด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  
โดยมี คุณดารณี กันตามระ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป 
เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของ
บริจาค 

 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

• วันที่ 19 กันยายน 2560 คุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริการและการขาย ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประกาศนียบัตรในงาน 
“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน “ ประจำาปี 2560 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา 
ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี ซึ่งงาน
ดังกล่าวจัดข้ึนเพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและ
ภาคส่วนต่างๆที่มีผลงานในการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

• วันที่ 21 กันยายน 2560 มอบเงินสนับสนุนงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบให้
แก่ นายอำาเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
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• วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางแก้ว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คุณกิตติพนธ์ ธิเวกานนท์ ผู้จัดการฝ่ายประจำา
สำานักกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ จาก
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในฐานะองค์กรผู้อุทิศตนในการส่งบุคลากรมาช่วยงานและจัดกิจกรรมให้กับ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยด้วยดีตลอดมา

• วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คุณโฉมพิชา น้อยใจบุญ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมมอบ 
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

• วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ร่วมสนับสนุน กิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย
ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ณ วัดท่าสะอ้าน จ.ฉะเชิงเทรา

• วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ร่วมทำาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และ
สนับสนุนเงินในงานกาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยร่วมกับอุตสาหกรรม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา



57 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

• วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการบริษัทและที่ปรึกษา เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วม “โครงการ 1 แก้ว 1 กล้า” โดยการรณรงค์
เก็บแก้วนำ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำาไปบริจาค ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 สำาหรับข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR ของบริษัทฯ สามารถติดตามได้ที่ 

http://www.ekarat-transformer.com/news/frontend/news_all/cate/5



58 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

คณะกรรมการบริษัท

1. นายวิชิต แย้มบุญเรือง 2. นายวินัย วิทวัสการเวช 3. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
    กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ     กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหา
        และพิจารณาผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ

4. นายวราห์ ทองประสินธุ์ 5. นายชาตรี ศิริพานิชกร 6. นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์
    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ     กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา     กรรมการ/กรรมการสรรหา   
       และพิจารณาผลตอบแทน     และพิจารณาผลตอบแทน
 
7. นายวิวัฒน์ แสงเทียน 8. นายดนุชา น้อยใจบุญ 9. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
    กรรมการ       กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน     กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
       /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นางดารณี กันตามระ
       กรรมการ

1

4

8

2

5

9

3

6

10

7



59 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

คณะผู้บริหาร

1. นายดนุชา น้อยใจบุญ 2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร 3. นายวิเทพย์ วชิระพาหุ
    กรรมการผู้จัดการ      รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน     รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด

4. นางดารณี กันตามระ 5. นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ 
    รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป     รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ          
       และสายงานขาย     

1

4
2

5

3



60 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

  ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานของภาครัฐ แต่การลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านงานก่อสร้างและด้านอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวอย่าง

ต่อเนื่อง นับเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย  

(Distribution Transformer) ทำาให้ผลการดำาเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกตำ่ากว่าเป้าหมายในแผนธุรกิจที่วางไว้ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จนสามารถทำาให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นและมีผลกำาไรในช่วงครึ่งปีหลัง 

  บริษัทฯ มีรายได้รวมปี 2560 เท่ากับ 1,732.27 ล้านบาท และปี 2559 เท่ากับ 1,656.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

จากปี 2559 ประมาณร้อยละ 4.57 และอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 19.60 

และ 14.67 ตามลำาดับ

  บริษัทฯ มีอัตรากำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ 5.00 

และร้อยละ (2.56) และมีกำาไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2560 และ 2559 จำานวน 44.30 ล้านบาท และ (62.39) ล้านบาท 

ตามลำาดับ 

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

  รายได้

  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4 ประเภท คือ การขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย งานบริการ

และซ่อมบำารุง งานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 

  1. รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 1,400.17 ล้านบาท และ 1,342.85 ล้านบาท 

    ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 

  2. รายได้งานบริการและซ่อมบำารุงของบริษัทฯ ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 193.61 ล้านบาท และ 212.28  

    ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลงร้อยละ 8.79

  3. รายได้จากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 43.25 ล้านบาท  

    และ 46.36 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลงร้อยละ 6.71

  4. รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 47.42 ล้านบาท และ 21.71 ล้านบาท  

    ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 118.42

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน



61 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  ต้นทุนขาย

  1. บริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 1,168.84 ล้านบาท และ 1,233.84 ล้านบาท  

    ตามลำาดับ และเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2560 และ  

    2559 เท่ากับร้อยละ 83.48 และ 91.88 ตามลำาดับ พบว่าอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสินค้า 

    ในปี 2560 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ร้อยละ 8.40

  2. บริษัทฯ มีต้นทุนงานบริการในปี 2560 และ 2559 จำานวน 117.78 ล้านบาท และ 135.65 ล้านบาท ตามลำาดับ  

    โดยอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการของบริษัทฯ ในปี 2560 ร้อยละ 60.83 ซึ่งตำ่ากว่า 

    ปี 2559 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการเท่ากับร้อยละ 63.90 เป็นอัตราที่ลดลง 

    ร้อยละ 3.07 

  3. บริษัทฯ มีต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2560 และ 2559 จำานวน 39.42  

    ล้านบาท และ 46.12 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยอัตราส่วนต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ 

    แสงอาทิตย์ต่อรายได้จากงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในปี 2560 ร้อยละ 91.13  

    ซึ่งตำ่ากว่าปี 2559 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 99.47 เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 8.34

  4. บริษัทฯ มีต้นทุนงานจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2560 และ 2559 จำานวน 21.39 ล้านบาท และ 11.47 ล้านบาท  

    ตามลำาดับ โดยมีอัตราส่วนต้นทุนจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าต่อรายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี  

    2560 และ 2559 ประมาณร้อยละ 45.10 และ 52.84 ตามลำาดับ เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 7.74

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 291.39 ล้านบาท และ 302.25 ล้านบาท 

ตามลำาดับ และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 

เท่ากับร้อยละ 16.82 และ 18.25 ตามลำาดับ 

  กำาไรขั้นต้น

  บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายสินค้าในปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 16.52 และ 8.12 ตามลำาดับ 

อัตรากำาไรขั้นต้นจากงานบริการในปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 39.17 และ 36.10 ตามลำาดับ อัตรากำาไรขั้นต้น

จากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 8.87 และ 0.53 ตามลำาดับ  

อัตรากำาไรขั้นต้นจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ 54.90 และ 47.16 ตามลำาดับ  

อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นและมีต้นทุนการผลิตลดตำ่าลง ส่วนอัตรา 

กำาไรขึ้นต้นจากงานบริการและซ่อมบำารุง และงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์อาทิตย์เพิ่มขึ้นจากต้นทุนที ่

ลดลง



62 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  กำาไรสุทธิ

  บริษัทฯมีกำาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 50.02 ล้านบาท และ 

(74.47) ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 167.17

  สำาหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 

(5.72) และ 12.08 ล้านบาท จึงทำาให้กำาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 44.30 และ 

(62.39) ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 106.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 171 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

  สินทรัพย์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,011.90 และ 2,119.19 ล้านบาท  

ตามลำาดับ ลดลง 107.29 ล้านบาท หรือมีอัตราการลดของสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 5.06 โดยสินทรัพย์ที่ลดลง 

ในปี 2560 มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 44.84% และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

จากปี 2559 ประมาณร้อยละ 28% 

  ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จำานวน 250.32 และ 453.83 ล้านบาท ตามลำาดับ

 บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกหนี้การค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30-90 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา 

เก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 78 และ 104 วัน ตามลำาดับ พบว่าบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกค้า 

ได้เร็วขึ้นจากปีที่ผ่านมา

  สินค้าคงเหลือ 

  บริษัทฯมีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการลดมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  

เป็นจำานวน 516.29 และ 403.13 ล้านบาท ตามลำาดับ ปี 2560 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำาเร็จรูปหักค่าเผื่อ

การลดมูลค่า 112.12 ล้านบาท งานระหว่างทำา 90.57 ล้านบาท วัตถุดิบ 264.80 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 8.92 ล้านบาท  

และวัตถุดิบระหว่างทาง 39.88 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2560 และ 2559 

เท่ากับ 8.96 และ 7.63 เท่า 

  หนี้สิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินจำานวน 810.95 และ 928.96 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลง  

118.01 ล้านบาท สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงมาจากบริษัทฯ ชำาระเงินกู้บางส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินครบถ้วนแล้ว 



63 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำานวน 270.43 ล้านบาท และ 

300.45 บาท ลดลงจำานวน 30.02 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา 

การจ่ายชำาระหนี้เฉลี่ยของปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 88 วัน และ 70 วัน ตามลำาดับ 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,200.95 ล้านบาท และ 1,190.23 ล้านบาท  

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นจำานวน 10.72 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม  

จำานวน 44.30 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 2.54 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล จำานวน 

33.58 ล้านบาท

  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

  บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับ 0.68 เท่า และ 0.78 เท่า  

ตามลำาดับ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินลดลงและมีกำาไรสะสมเพิ่มขึ้น



ย้อนกลับสารบัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย
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65 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

คณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิด ชอบในการจัดให้ 

มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอโดยในการจัดทำางบการเงินประจำาปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น  

ได้ดำาเนินการตามข้อบังคับบริษัทและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแล 

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทขอให้คำารับรองว่า รายงานทางการเงินตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี 2560 ฉบับนี้

มีความถูกต้องตามที่ควรและจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ ระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อ

ความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท

                

 นายดนุชา น้อยใจบุญ

 กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



66 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560



67 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ความเห็น 

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และเฉพาะของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

  ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม 

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็น

ไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

  เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า 

ในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ 

การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่อง 

เหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



68 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.2 และข้อที่ 8

  ความเหมาะสมของจำานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเร่ืองสำาคัญที่ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณอย่างมาก 

ในการระบุว่ามีลูกหนี้รายใดที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ และการกำาหนดจำานวนที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นกระบวนการ

ที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากต้องอาศัยข้อสมมติฐานและปัจจัยหลายด้าน ข้าพเจ้าจึงให้

ความสำาคัญกับการทดสอบความสมเหตุสมผลของการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้มูลค่าดังกล่าวจะถูกกำาหนดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองของลูกหนี้ ประวัติ  

การจ่ายชำาระของลูกหนี้ในอดีต และฐานะทางการเงิน ณ ปัจจุบันของลูกหนี้ โดยนำาปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น 

มาพิจารณาร่วมกับยอดหนี้คงค้างตามรายงานอายุหนี้ ข้าพเจ้าจึงกำาหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำาคัญในการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้า

วิธีการตรวจสอบ

  ขา้พเจา้ไดท้ำาการประเมนิและทดสอบความมปีระสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในทีผู้่บริหารใชใ้นการจัดทำา 

รายงานค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้

  • ทดสอบความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคมุทีน่ำามาใชใ้นการรบัรู้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญของกลุม่บรษิทั  

   โดยเริ่มตั้งแต่การทำาความเข้าใจระบบการควบคุมการรับรู้รายได้และลูกหนี้การค้าในการทดสอบประจำาปี  

   ว่าได้ออกแบบมาเพื่อให้การรับรู้รายได้และลูกหนี้การค้านั้นมีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้ 

   รายงานอายุหนี้คงค้างของกลุ่มบริษัทมีความถูกต้องและครบถ้วนเช่นกัน รวมถึงการทดสอบระบบควบคุม 

   การเข้าถึงข้อมูลของลูกหนี้จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

  • ทดสอบความถูกต้องของการคำานวณจำานวนวันคงค้างในรายงานแยกอายุลูกหนี้แบบรายตัว (รายงาน)  

   การทดสอบความครบถว้นของรายการโดยวธิกีารกระทบยอดรวมตามรายงานไปยงับญัชแียกประเภท ทดสอบ 

   ระบบควบคมุทีผู่บ้รหิารนำามาใชใ้นข้ันตอนการอนมุติัสินเชือ่แกลู่กค้าเพ่ือลดโอกาสทีจ่ะเกดิหนีสู้ญในอนาคต  

   และทดสอบความถูกต้องของระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกค้าแต่ละรายกับหลักฐานที่ได้รับการอนุมัติ 

   จากผู้มีอำานาจ 

  • ทดสอบความเหมาะสมของนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ผู้บริหารกำาหนดขึ้น โดยการทดสอบ 

   ความเหมาะสมของการกำาหนดช่วงอายุหนี้และอัตราที่คาดว่าหน้ีจะสูญจากข้อมูลการรับชำาระของลูกหนี้ 

   ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดและภายหลังวันสิ้นงวด 

    จากการทดสอบดงักลา่ว ขา้พเจา้พบวา่สมมตฐิานทีผู่บ้รหิารนำามาใชใ้นการจดัทำาประมาณการค่าเผ่ือหนี ้

   สงสัยจะสูญนั้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
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ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.3 และข้อที่ 9

  ข้อบ่งชี้ว่าสินค้ากำาลังจะล้าสมัยจะถูกพิจารณาจากอายุของสินค้าที่คงค้างอยู่ในรายงานสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 

ทั้งนี้ผู้บริหารจะเป็นผู้กำาหนดราคาที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่าจะล้าสมัยในแต่ละช่วง การใช้ดุลยพินิจของ 

ผู้บริหารในการประเมินมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าล้าสมัยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการกำาหนดสมมติฐานในเรื่องดังกล่าวจำาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารเป็นหลัก ดังนั้น 

ขา้พเจา้จงึใหค้วามสำาคญักบัการตรวจสอบความเหมาะสมของจำานวนคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินคา้คงเหลือและกำาหนดให ้

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำาคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า

วิธีการตรวจสอบ

  ข้าพเจ้าได้ทำาการประเมินและทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมระบบสินค้าคงคลังในการทดสอบ

ประจำาปี ทั้งนี้ระบบการควบคุมดังกล่าวจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลสำาคัญที่จะนำามาใช้ในการคำานวณค่าเผื่อ

การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้

  • ทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลท่ีผู้บริหารนำามาใช้ในการกำาหนดค่าเผ่ือสินค้าเคล่ือนไหวช้าหรือล้าสมัย  

   ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมาจากรายงานการแยกอายุสินค้า ณ วันสิ้นงวด โดยข้าพเจ้าได้ทดสอบความถูกต้องของวันท่ี 

   ทีร่บัสนิค้ากับเอกสารประกอบการบนัทกึการรบัสนิคา้เขา้รายงานสนิคา้คงเหลอืและคำานวณขอ้มลูซำา้เพือ่ทดสอบ 

   ความถูกต้องของรายงาน

  • ทดสอบความเหมาะสมของอัตราร้อยละที่ผู้บริหารคาดว่าสินค้าจะมีมูลค่าลดลงหากสินค้ามีอายุคงค้างนาน 

   มากขึ้น โดยพิจารณาว่าอัตราการลดมูลค่าของสินค้าในแต่ละช่วงอายุมีความสอดคล้องกับราคาที่คาดว่าจะ 

   ขายได้ตามสภาพของสินค้าหรือไม่ การวิเคราห์อัตราการหมุนของสินค้าแต่ละประเภท การสอบถามผู้บริหาร 

   เกี่ยวกับแผนที่จะนำามาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าที่ค้างนาน และการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับ 

   สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดเพื่อสังเกตการณ์สถานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ และสภาพทางกายภาพของสินค้า 

   โดยรวม

    จากการทดสอบดงักลา่ว ข้าพเจา้พบวา่สมมติฐานทีผู่บ้รหิารนำามาใชใ้นการจดัทำาประมาณการคา่เผือ่การ 

   ลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือนั้น มีความสมเหตุสมผลแล้ว

การจัดประเภทสัญญาเช่า

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3 และข้อที่ 22

  ในการจัดประเภทสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำาเนินงาน ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงเนื้อหา 

ของรายการมากกว่ารูปแบบทางสัญญา ผู้บริหารจึงจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการจำาแนกประเภทของสัญญาเช่าของ 

กลุ่มบริษัทแต่ละฉบับว่าเข้าสถานการณ์ในการบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือไม่ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับ 

การทดสอบความเหมาะสมของการจัดประเภทของสัญญาเช่า และกำาหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำาคัญในการ 

ตรวจสอบของข้าพเจ้า
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วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบดังนี้

  • ทดสอบความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการจัดประเภทสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่า 

   การเงินหรือสัญญาเช่าดำาเนินงาน โดยการพิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏในสัญญาเช่ากับข้อกำาหนดตามมาตรฐาน 

   รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสอบทานเงื่อนไขการใช้สินทรัพย์และระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทได้รับ 

   ประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า 

  • ทดสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ 

   เกี่ยวข้อง

    จากการทดสอบดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการจัดประเภทสัญญาเช่าว่าเป็น 

   สัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำาเนินงาน นั้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว

ข้อมูลอื่น

  ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำาปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า 

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

  ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงินคอื การอา่นและพิจารณาวา่ขอ้มลูอืน่มีความ 

ขดัแยง้ทีมี่สาระสำาคัญกับงบการเงินหรอืความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่มีการแสดง 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

  เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาป ีหากขา้พเจ้าสรุปได้วา่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคัญ  

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่

แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

  ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา 

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

  ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง  

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงาน

ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

  ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูและกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน

ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถือว่ามีสาระสำาคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง  

ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

  • ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะเกดิ 

   จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง 

   เหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ 

   ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า 

   ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

   หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม 

   ภายใน

  • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม 

   กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

   ของกลุ่มบริษัท

  • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี 

   และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

  • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ 

   จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ ์

   ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอยา่งมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษิทัในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่

   ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญช ี

   ของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 

   จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ 

   บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด 

   การดำาเนินงานต่อเนื่อง



72 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  • ประเมนิการนำาเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดิเผยวา่งบการเงินแสดงรายการ 

   และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

  • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ 

   กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนด 

   แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

   ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

  ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน 

ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

  ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง

กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า

เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

  จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการ 

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน 

ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก

ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ

สื่อสารดังกล่าว

       บริษัท เอส พี ออดิท จำากัด

 

       (นางสาวยุพิน ชุ่มใจ) 

       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561



73 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 1 มกราคม 

 2560 2559 2559 2560 2559 2559

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

สินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28.1 51,949,449 65,127,597 86,661,811 45,522,131 60,330,474 82,364,075

    เงินลงทุนระยะสั้น 7 69,085 69,085 69,085 69,085 69,085 69,085

    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6.1 และ 8  250,325,538 453,828,080 461,394,053 251,514,866 456,359,945 461,253,239

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย

    ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้อง

6.1 - - - - - - 

    สินค้าคงเหลือ 9 516,292,259 403,128,468 466,811,022 514,138,612 400,968,783 464,388,604

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,366,790 6,103,613 1,143,555 3,071,127 1,354,348 849,162

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 822,003,121 928,256,843 1,016,079,526 814,315,821 919,082,635 1,008,924,165

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

    เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - - 2,499,925 2,499,925 2,499,925 

    เงินลงทุนทั่วไป 11 - - - - - - 

    อสังหาริมทรัพย์พื่อการลงทุน 12 1,631,755 1,631,755 1,312,938 1,631,755 1,631,755 1,312,938

    สินทรัพย์ให้เช่า 13 7,464,646 3,168,910 4,721,352 7,464,646 3,168,910 4,721,352

    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 1,113,444,696 1,130,607,096 1,078,533,664 1,108,448,838 1,124,558,195 1,071,409,249

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 9,716,819 10,047,434 1,679,702 9,716,819 10,047,434 1,679,702

    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ้าประกัน 16 4,650,000 1,650,000 6,000,000 4,650,000 1,650,000 6,000,000

    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้

    สัญญาเช่าดำาเนินงาน

17 4,880,307 5,075,857 - 4,880,307 5,075,857 -

    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 26,631,732 32,353,430 18,680,491 26,631,732 32,353,430 18,680,491

    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 17,857,216 6,051,382 - 17,840,582 5,733,462 - 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,619,927 346,872 905,889 3,619,927 346,872 427,166 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,189,897,098 1,190,932,736 1,111,834,036 1,187,384,531 1,187,065,840 1,106,730,823

                รวมสินทรัพย์ 2,011,900,219 2,119,189,579 2,127,913,562 2,001,700,352 2,106,148,475 2,115,654,988

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



74 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 1 มกราคม 

 2560 2559 2559 2560 2559 2559

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

 หนี้สินหมุนเวียน

    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19  209,941,739  218,551,046  141,466,425  209,941,739  218,551,046  141,466,425 

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6.1 และ 20  270,426,007  300,446,417  194,686,056  271,010,705  304,623,012  197,959,358 

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6.1 และ 8  56,383,259  62,645,750  57,758,697  51,494,914  58,085,605  53,169,392 

    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ  33,612,987  35,750,241  62,140,231  33,960,987  35,750,241  60,296,886 

    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนด

    ชำาระในหนึ่งปี :

    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 21  21,729,479  101,479,279  99,299,340  21,729,479  101,479,279  99,299,340 

    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 22  12,267,098  17,815,176  17,522,330  12,267,098  17,815,176  17,522,330 

    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย - -  20,723,452 - -  20,723,452 

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น  9,676,989  8,286,216  11,109,736  9,461,139  8,230,214  11,083,017 

        รวมหนี้สินหมุนเวียน  614,037,558  744,974,125  604,706,267  609,866,061  744,534,573  601,520,200 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21  110,725,169  96,940,131  94,479,108  110,725,169  96,940,131  94,479,108 

    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 22  8,837,211  17,846,096  40,342,227  8,837,211  17,846,096  40,342,227 

    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23  71,863,307  69,203,843  62,248,531  71,863,307  69,203,843  62,248,531 

    หนี้สินไม่หมุนเวียน  5,488,309  -  -  5,488,310  -  - 

        รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  196,913,996  183,990,070  197,069,866  196,913,997  183,990,070  197,069,866 

                รวมหนี้สิน  810,951,554  928,964,195  801,776,133  806,780,058  928,524,643  798,590,066 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



75 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 1 มกราคม 

 2560 2559 2559 2560 2559 2559

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

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน  

        หุ้นสามัญ 1,343,289,404 หุ้น 

        มูลค่าหุ้นละ 0.80 บาท

 1,074,631,523  1,074,631,523  1,074,631,523  1,074,631,523  1,074,631,523  1,074,631,523

    ทุนที่ออกและชำาระแล้ว  

        หุ้นสามัญ 1,343,289,404 หุ้น 

        มูลค่าหุ้นละ 0.80 บาท

 1,074,631,523  1,074,631,523  1,074,631,523  1,074,631,523  1,074,631,523  1,074,631,523

กำาไรสะสม

    จัดสรรแล้ว

        ทุนสำารองตามกฎหมาย 24  25,182,581  22,638,835  22,638,835  25,182,581  22,638,835  22,638,835 

    ยังไม่ได้จัดสรร  101,134,561  92,955,026  228,867,071  95,106,190  80,353,474  219,794,564 

        รวมส่วนผู้ถือหุ้น  1,200,948,665  1,190,225,384  1,326,137,429  1,194,920,294  1,177,623,832  1,317,064,922 

              รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,011,900,219  2,119,189,579  2,127,913,562  2,001,700,352  2,106,148,475  2,115,654,988 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



76 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

    กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  50,023,443  (74,474,502)  56,596,624  (78,003,547)

        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)  (9,724,081)  7,408,604  (9,926,500)  17,087,305 

        กำาไร (ขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินค้า  5,954,620  (34,159,823)  10,591,352  (2,882,350)

        ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร  -  11,491,821  -  11,572,115 

        ค่าตัดจำาหน่าย  1,060,314  812,769  1,060,314  812,769 

        ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานตัดจำาหน่าย  203,369  -  203,369  - 

        ค่าเสื่อมราคา  104,891,195  100,981,674  103,838,152  99,944,272 

        ต้นทุนบริการและดอกเบี้ย  6,035,964  6,732,300  6,035,964  6,732,300 

        รายได้จากการรับชดเชยเป็นทรัพย์สิน  -  (1,822,101)  -  (1,990,405)

        (กำาไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร  1,035  (112,098)  1,035  (112,098)

        (กำาไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า  (7,861,256)  (5,431,389)  (7,861,256)  (5,431,389)

        (กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  (1,676,872)  2,329,894  (1,502,146)  1,293,494 

        ดอกเบี้ยจ่าย  28,355,024  19,737,727  28,355,024  18,841,827 

        ดอกเบี้ยรับ  (280,769)  (495,876)  (7,602,299)  (10,546,484)

        ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย  438,345  944,695  120,547  877,595 

        โอนหนี้สินเป็นรายได้  (981,297)  (7,259,408)  (981,297)  (5,386,903)

    กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

    และหนี้สินดำาเนินงานสินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) 

    ลดลงใน 

 176,439,034  26,684,287  178,928,883  52,808,501 

        ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  212,488,163  50,055  214,008,147  (2,623,042)

        สินค้าคงเหลือ  (134,295,962)  9,749,987  (138,938,729)  (21,805,494)

        สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,736,822  (4,960,058)  (1,716,779)  (505,186)

        สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (3,590,852)  317,831  (3,273,055)  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



77 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

    หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (20,178,234)  93,364,624  (23,770,131)  97,091,435 

        ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (5,668,320)  6,653,881  (5,996,520)  6,653,881 

        เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ  (1,952,247)  (22,805,527)  (1,604,247)  (22,805,527)

        ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (3,376,500)  (7,738,050)  (3,376,500)  (7,738,050)

        หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,390,763  -  1,230,913  (2,852,802)

        หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  5,488,310  -  5,488,310  - 

    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำาเนินงาน  229,480,977  101,317,030  220,980,292  98,223,716 

        ดอกเบี้ยจ่าย  (29,458,669)  (19,485,076)  (29,458,671)  (18,589,176)

        ภาษีเงินได้  (11,805,835)  (26,774,834)  (12,107,119)  (26,456,914)

        เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน  188,216,473  55,057,120  179,414,502  53,177,626 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

        เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (635,700)  (9,180,500)  (635,700)  (9,180,500)

        เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า  12,172,132  11,050,288  12,172,132  11,050,288 

        เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,336  113,467  2,336  113,467 

        เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า  (3,142,127)  (6,984,848)  (3,142,127)  (6,984,848)

        เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (69,821,699)  (58,216,893)  (69,821,699)  (58,255,003)

        เงินสดรับจากดอกเบี้ย  278,436  507,099  7,450,212  1,915,825 

        เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์  (13,746,612)  (2,311,414)  (13,746,612)  (2,311,414)

        (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินมัดจำาค่าทรัพย์สิน  -  (409,000)  -  (409,000)

        (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าเช่าจ่ายจ่ายล่วงหน้าภายใต้

        สัญญาเช่าดำาเนินงาน

 -  (5,085,348)  -  (5,075,857)

        (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากประจำาที่ติดภาระคำ้าประกัน  (3,000,000)  4,350,000  (3,000,000)  4,350,000 

    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน  (77,893,234)  (66,167,149)  (70,721,458)  (64,787,042)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



78 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

        เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (6,929,803)  75,068,389  (6,929,803)  75,068,389 

        จ่ายชำาระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  (17,982,989)  (22,203,285)  (17,982,989)  (22,203,285)

        รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  41,059,869  103,940,131  41,059,869  103,940,131 

        จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (106,070,000)  (100,080,000)  (106,070,000)  (100,080,000)

        จ่ายเงินปันผล  (33,578,464)  (67,149,420)  (33,578,464)  (67,149,420)

    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน  (123,501,387)  (10,424,185)  (123,501,387)  (10,424,185)

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น-สุทธิ  (13,178,148)  (21,534,214)  (14,808,343)  (22,033,601)

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  65,127,597  86,661,811  60,330,474  82,364,075 

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี  51,949,449  65,127,597  45,522,131  60,330,474 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด (ดูหมายเหตุข้อที่ 28.2)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



79 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการดำาเนินงาน

    รายได้จากการขายสินค้า  1,400,167,061  1,342,854,042  1,398,976,909  1,341,290,668 

    รายได้ค่าบริการและซ่อมบำารุง  193,609,686  212,277,411  193,633,686  212,277,411 

    รายได้รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  43,253,928  46,362,818  41,358,780  44,718,484 

    รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า  47,424,226  21,709,691  47,424,226  21,709,691 

        รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  1,684,454,901  1,623,203,962  1,681,393,601  1,619,996,254 

ต้นทุนจากการดำาเนินงาน

    ต้นทุนขาย  (1,168,843,718)  (1,233,837,405)  (1,164,695,674)  (1,201,348,115)

    ต้นทุนการให้บริการและซ่อมบำารุง  (117,779,979)  (135,653,208)  (117,779,979)  (135,653,208)

    ต้นทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  (39,416,004)  (46,118,712)  (38,011,980)  (47,500,826)

    ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า  (21,386,724)  (11,472,014)  (21,229,974)  (11,316,486)

    โอนกลับรายได้ (ขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินค้า  (6,886,386)  42,015,330  (10,591,352)  2,882,350 

        รวมต้นทุนจากการดำาเนินงาน  (1,354,312,811)  (1,385,066,009)  (1,352,308,959)  (1,392,936,285)

    กำาไรขั้นต้น  330,142,090  238,137,953  329,084,642  227,059,969 

    รายได้อื่น  47,815,197  33,295,974  54,976,015  38,830,404 

    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร  -    (11,572,116)  -    (11,572,116)

    ค่าใช้จ่ายในการขาย  (125,940,612)  (119,713,990)  (125,538,412)  (119,713,990)

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (165,447,614)  (182,538,184)  (165,384,793)  (180,526,026)

    ต้นทุนทางการเงิน (36,545,518)  (32,084,139)  (36,540,828)  (32,081,788)

        กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  50,023,443  (74,474,502)  56,596,624  (78,003,547)

        รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 26  (5,721,698)  12,080,727  (5,721,698)  12,080,727 

        กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  44,301,745  (62,393,775)  50,874,926  (65,922,820)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



80 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

    รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไร 

    หรือขาดทุนภายหลัง

    

    ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์   

    ประกันภัย 23  -    (7,961,062)  -    (7,961,062)

    ผลกระทบของภาษีเงินได้  -    1,592,212  -    1,592,212 

        กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี-สุทธิจากภาษี  -    (6,368,850)  -    (6,368,850)

        กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  44,301,745  (68,762,625)  50,874,926  (72,291,670)

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี

        ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  44,301,745  (62,393,775)  50,874,926  (65,922,820)

        ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

        ของบริษัทย่อย

 -    -    -    -   

        กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  44,301,745  (62,393,775)  50,874,926  (65,922,820)

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

        ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  44,301,745  (68,762,625)  50,874,926  (72,291,670)

        ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

        ของบริษัทย่อย

 -    -    -    -   

        กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  44,301,745  (68,762,625)  50,874,926  (72,291,670)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

        กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 27  0.033  (0.051)  0.038  (0.054)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



81 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

และชำาระแล้ว

 กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสำารอง

ตามกฏหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ก่อนปรับปรุง 

รายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

 1,074,631,523  22,638,835  229,283,833  1,326,554,191 

    ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 3  -  -  (416,762)  (416,762)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 หลังปรับปรุง  1,074,631,523  22,638,835  228,867,071  1,326,137,429 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    จ่ายเงินปันผล 24  -  -  (67,149,420)  (67,149,420)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น  -  -  (67,149,420)  (67,149,420)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

    ขาดทุนสำาหรับปี-ปรับปรุงใหม่  -  -  (62,393,775)  (62,393,775)

    ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  (6,368,850)  (6,368,850)

    รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี-ปรับปรุงใหม่  -  -  (68,762,625)  (68,762,625)

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หลังปรับปรุง  1,074,631,523  22,638,835  92,955,026  1,190,225,384 

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ก่อนปรับปรุง

    รายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

 1,074,631,523  22,638,835  93,582,718  1,190,853,076 

    ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 3  -  -  (627,692)  (627,692)

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หลังปรับปรุง  1,074,631,523  22,638,835  92,955,026  1,190,225,384 

    รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    จ่ายเงินปันผล 24  -  -  (33,578,464)  (33,578,464)

    จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 24  -  2,543,746  (2,543,746)  - 

    รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น  -  2,543,746  (36,122,210)  (33,578,464)

    กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

        กำาไรสำาหรับปี  -  -  44,301,745  44,301,745 

        รวมกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  44,301,745  44,301,745 

        ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  1,074,631,523  25,182,581  101,134,561  1,200,948,665 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



82 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

และชำาระแล้ว

 กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสำารอง

ตามกฏหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ก่อนปรับปรุง 

รายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

 1,074,631,523  22,638,835  220,211,326  1,317,481,684 

    ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 3  -  -  (416,762)  (416,762)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 หลังปรับปรุง  1,074,631,523  22,638,835  219,794,564  1,317,064,922 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    จ่ายเงินปันผล 24  -  -  (67,149,420)  (67,149,420)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น  -  -  (67,149,420)  (67,149,420)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

    ขาดทุนสำาหรับปี-ปรับปรุงใหม่  -  -  (65,922,820)  (65,922,820)

    ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  (6,368,850)  (6,368,850)

    รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี-ปรับปรุงใหม่  -  -  (72,291,670)  (72,291,670)

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หลังปรับปรุง  1,074,631,523  22,638,835  80,353,474  1,177,623,832 

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ก่อนปรับปรุง

    รายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

 1,074,631,523  22,638,835  80,981,166  1,178,251,524 

    ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 3  -  -  (627,692)  (627,692)

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หลังปรับปรุง  1,074,631,523  22,638,835  80,353,474  1,177,623,832 

    รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    จ่ายเงินปันผล 24  -  -  (33,578,464)  (33,578,464)

    จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 24  -  2,543,746  (2,543,746)  - 

    รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น  -  2,543,746  (36,122,210)  (33,578,464)

    กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

        กำาไรสำาหรับปี  -  -  50,874,926  50,874,926 

        รวมกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  50,874,926  50,874,926 

        ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  1,074,631,523  25,182,581  95,106,190  1,194,920,294 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



83 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

1. ข้อมูลทั่วไป

 การจดทะเบียน : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน 

     ตามทะเบียนเลขที่ 0107537002711 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537  

     และบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549

 ที่ตั้งบริษัท สำานักงานใหญ่  : เลขที่ 9/291 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง  

     เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 โรงงานแห่งที่ 1  :  190/1 หมู่ที่ 6 คลองฮกลี้ แม่นำ้าบางปะกง ตำาบลท่าสะอ้าน อำาเภอบางปะกง  

     จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โรงงานแห่งที่ 2  :  7/242 หมู่ที่ 6 ตำาบลมาบยางพร อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 โรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

  • โรงงานแห่งที่ 1  :  365, 365/1 หมู่ที่ 3 ตำาบลกรอกสมบูรณ์ อำาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

  • โรงงานแห่งที่ 2  :  78 หมู่ที่ 9 ตำาบลละหาร อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

  กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจประเภทผลิตและจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจำาหน่าย (Distribution Transformer)  

  และผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ( Solar Farm )

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัต ิ

การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้

ประกาศใช้แล้ว 

 งบการเงินนี้นำาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำาเป็นภาษาไทย งบการเงิน

ฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำาขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

 การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนี้จัดทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และ 

จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



84 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกำาหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้กับงบการเงินที่มีรอบ 

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

     และข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล  

     เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

     ต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม



85 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำาไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ

     หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ

     และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

     (ปรับปรุง 2559)

    เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุน

     ขั้นตำ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำาหรับมาตรฐานการ

     บัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

    เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่นำาส่งรัฐ

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ

     เจาะจงกับกิจกรรมการดำาเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

     หรือผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับธุรกิจประกันภัยในการกำาหนดให้

     เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่า

     ด้วยยุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

   ฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่เริ่มนำามาถือปฏิบัติ 

   ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน  

 ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  

 การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล 

 ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

   ประมาณการและข้อสมมตฐิานท่ีใชใ้นการจดัทำางบการเงินจะได้รบัการทบทวนอยา่งสมำา่เสมอ การปรบัประมาณ 

 การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ 

 งวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับ ประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต 

 โดยรายการที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการซ่ึงมีความไม่แน่นอนและต้องใช้ข้อสมมติฐานท่ีสำาคัญในการกำาหนด 

 นโยบายการบัญชี และมีผลกระทบสำาคัญต่อการรับรู้จำานวนเงินในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ได้แก่
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน 

 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ 

 เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ/ค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ เมื่อคาดว่าสินค้าจะเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย  

 โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือและแนวโน้มของความนิยมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์

  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นใน 

 การขาย

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำาหรับอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์ 

 เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะทำาการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความ 

 แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจาก 

 การขายหรือเลิกใช้

 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณาการลดมูลค่า 

 หากมีข้อบ่งชี้ ในการบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกและการพิจารณาการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นจำาเป็น 

 ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน 

 ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน ์

 จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำานวน 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต 

 ในแต่ละช่วงเวลา

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

  มูลค่าปัจจุบันของการประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุคำานวณโดยข้อสมมติฐานต่างๆ  

 อัตราคิดลดรวมอยู่ในข้อสมมติฐาน ซึ่งใช้ในการกำาหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ  

 การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆ จะมีผลต่อยอดประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ กลุ่มบริษัท 

 ได้กำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมทุกปี โดยใช้ในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอนาคตสำาหรับการชำาระ 
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 หนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน ในการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมดังกล่าว กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร 

 รัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดใกล้เคียงกับกำาหนดชำาระของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน

 สัญญาเช่า

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ 

 ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยง 

 และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 รายได้และต้นทุนจากงานให้บริการติดตั้ง

  รายได้และต้นทุนค่าบริการติดตั้งรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกับข้ันความสำาเร็จของงานโดยวัดจากการสำารวจอัตราส่วน 

 ของงานบริการท่ีทำาเสร็จกับงานบริการติดตั้งท้ังหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการสำารวจทางกายภาพโดย 

 วิศวกรผู้บริหารโครงการ

 ประมาณการต้นทุนโครงการให้บริการติดตั้ง

  กลุ่มบริษัทได้ประมาณการต้นทุนการให้บริการติดตั้งของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและ 

 นำามาคำานวณจำานวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้ 

 บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่า 

 ใชจ้า่ยอืน่ๆ กลุม่บรษิทัจะทำาการทบทวนประมาณการต้นทนุอยา่งสมำา่เสมอ และทกุคราวทีต่น้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิแตกตา่ง 

 จากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำาคัญ

  การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

3. รายการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทงบการเงิน

 3.1 การรับรู้รายการตามสัญญาเช่าการเงิน 

   ตามข้อกำาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า กำาหนดให้กิจการ (ด้านผู้เช่า)  

 ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจาก 

 สินทรัพย์ที่เช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แม้ว่าในที่สุดจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ดังกล่าวมายังผู้เช่าก็ตาม  

 ในการจัดประเภทสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำาเนินงานนั้น บริษัทต้องพิจารณาถึงเนื้อหา 

 ของรายการมากกว่ารูปแบบทางสัญญา ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทจึงเปลี่ยนการจัดประเภทสัญญาเช่ารถยนต ์

 จำานวน 38 สัญญา ระยะเวลาการเช่ารวม 60 เดือน ซึ่งเดิมบริษัทบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานไปเป็นสัญญาเช่า 

 การเงิน เนื่องจากฝ่ายบ ริหารได้พิจารณาเนื้อหาของรายการเช่าของสัญญาทั้งหมดใหม่แล้ว พบว่าบริษัท (ผู้เช่า)  

 ถือเป็นผู้ท่ีใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว  

 แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเสมือนว่า 

 บริษัทได้จัดประเภทสัญญาเช่าทั้งหมดเป็นสัญญาเช่าการเงินตั้งแต่วันเริ่มต้นของสัญญา โดยรับรู้รายการที่ดิน อาคาร 

 และอุปกรณ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
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 เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 17.78 ล้านบาท และจำานวน 13.07 ล้านบาท ตามลำาดับ และรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่า 

 ทางการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 18.19 ล้านบาท และจำานวน 13.70 ล้านบาท ตามลำาดับ ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวมีผลกระทบ 

 ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปีก่อน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.3

 3.2 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559

   ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินนี้ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำาเสนองบการเงินสำาหรับปี 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีผลกระทบต่อกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวดหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ 

 รายงานไปแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.3

 3.3 ผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม

   การรับรู้รายการตามสัญญาเช่าการเงิน ตามที่กล่าวไว้ในข้อที่ 3.1 และการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ตามที่ 

 กล่าวไว้ในข้อ 3.2 ส่งผลกระทบต่องบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรวมดังนี้

  (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนการ

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุง หลังการ

ปรับปรุงใหม่

ก่อนการ

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุง หลังการ

ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 462,538 (1,144) 461,394 462,061 (808) 461,253

   ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 41 (41) -

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 1,144 1,144 - 849 849

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,060,756 17,778 1,078,534 1,053,631 17,778 1,071,409

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 205,796 (11,110) 194,686 205,722 (7,763) 197,959

   เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 3,320 (3,320) -

   ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำาหนดในหนึ่งปี :

       เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 112,344 (13,045) 99,299 112,344 (12,264) 100,080

       หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 4,478 13,045 17,523 4,478 16,744 21,222

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 11,110 11,110 - 11,084 11,084

   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 109,080 (14,601) 94,479 109,080 (14,601) 94,479

   หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 7,546 32,796 40,342 7,547 28,315 35,862

   กำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 229,284 (417) 228,867 220,211 (417) 219,794
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  (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนการ

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุง หลังการ

ปรับปรุงใหม่

ก่อนการ

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุง หลังการ

ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 465,665 (11,837) 453,828 435,291 21,069 456,360

   ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 28,157 (28,157) -

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 6,104 6,104 - 1,354 1,354

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,117,535 13,072 1,130,607 1,111,486 13,072 1,124,558

   ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - 6,051 6,051 - 5,733 5,733

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 666 (319) 347 347 - 347

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 308,733 (8,287) 300,446 310,077 (5,454) 304,623

   เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 2,777 (2,777) -

   ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำาหนดในหนึ่งปี :

       เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 111,089 (9,610) 101,479 111,089 (9,610) 101,479

       หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,788 14,027 17,815 3,788 14,027 17,815

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 8,286 8,286 - 8,230 8,230

   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 101,930 (4,990) 96,940 101,930 (4,990) 96,940

   หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,573 14,273 17,846 3,573 14,273 17,846

   กำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 93,583 (628) 92,955 80,981 (628) 80,353

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

    รายได้จากการให้บริการและซ่อมบำารุง 258,616 (46,339) 212,277 256,995 44,718 212,277

    รายได้รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

    ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

- 46,362 46,362 - 44,718 44,718

    รายได้อื่น 33,296 - 33,296 28,763 (10,067) 38,830

    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ - - - 1,425 (1,425) -

    ต้นทุนขาย (1,182,947) (50,890) (1,233,837) (1,151,620) (49,728) (1,201,348)

    ต้นทุนให้บริการและซ่อมบำารุง (181,772) 46,119 (135,653) (183,154) 47,501 (135,653)

    ต้นทุนติดตั้งแผงโซล่าร์ - (46,119) (46,119) - (47,501) (47,501)

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (228,570) 46,032 (182,538) (216,777) 36,251 (180,526)

    ค่าตอบแทนกรรมการ (5,520) 5,520 - (5,520) 5,520 -

    ต้นทุนทางการเงิน (31,188) (896) (32,084) (31,186) (896) (32,082)

    ขาดทุนสำาหรับปี (62,183) (211) (62,394) (65,712) (211) (65,923)

    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (68,552) (211) (68,763) (72,081) (211) (72,292)

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

        ขาดทุนสำาหรับปี (62,183) (211) (62,394) (65,712) (211) (65,923)

        ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (68,552) (211) (68,763) (72,081) (211) (72,292)

   ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.046) (0.005) (0.051) (0.049) (0.005) (0.054)
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4. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 4.1 งบการเงินรวม ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

 4.2 บริษัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำานาจควบคุม 

   ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง 

   ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท นับแต ่

   วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

 4.3 งบการเงินรวม จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำาหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทาง 

   บัญชีที่คล้ายคลึงกัน

 4.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

 4.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย หลังจากตัดรายการระหว่างกัน ซึ่งยอดคงค้าง 

   ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญและเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท  

   และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกในขั้นตอนการจัดทำางบการเงินรวมแล้ว อัตราร้อยละของการ 

   ถือหุ้นทางตรงของบริษัทมีดังนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่

กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

2560 2559

 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด จำาหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไทย 99.99% 99.99%

 บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 99.99% 99.99%

5. นโยบายการบัญชี

   นโยบายการบัญชีที่สำาคัญที่ใช้ในการจัดทำางบการเงิน มีดังต่อไปนี้

 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน  

    และเงินฝากประจำา อายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระผูกพัน 

 5.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

    ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า  

    ลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

 5.3 สินค้าคงเหลือคำานวณตามราคาทุน และปรับด้วยค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย (ถ้ามี) หรือมูลค่าสุทธิ 

    ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า โดยราคาทุนคำานวณ ดังนี้

    • วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง คำานวณราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First-in, First-out Method หรือ FIFO  

     Method)

    • สินค้าสำาเร็จรูป และงานระหว่างทำา คำานวณราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Identification Method) 

     มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น 

     ในการขาย
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 5.4 เงินลงทุน

    5.4.1 เงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงด้วย 

      มูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมแสดงเป็นกำาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 

      ในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปี

    5.4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า 

      สะสมและจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อจำาหน่ายเงิน 

      ลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

    5.4.3 เงินลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิ 

      ด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกำาไรขาดทุน 

      เบ็ดเสร็จ เมื่อจำาหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

 5.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบันทึกมูลค่าเริ่มแรกในราคาทุน หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์ 

    เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นที่ดินหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

      กลุ่มบริษัท รับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

    ในกำาไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

 5.6 สินทรัพย์ให้เช่า เป็นสินค้าที่นำาออกให้ลูกค้าเช่าหรือยืม กลุ่มบริษัทจะบันทึกมูลค่าเริ่มแรกในราคาทุน หลังจากนั้น 

    กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินทรัพย์ให้เช่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าเสื่อม 

    ราคาจะคำานวณโดยวิธีเส้นตรงเป็นเวลา 5 ปี

 5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกในราคาทุนหลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอาคารและอุปกรณ์  

    ด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และค่าเสื่อมราคา คำานวณโดยวิธี 

    เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้

    • อาคารสำานักงาน      40 ปี

    • อาคารและสิ่งปลูกสร้าง     20-25 ปี

    • ส่วนปรับปรุงอาคาร      10-15 ปี

    • เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์     5-18 ปี

    • เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน    3-5 ปี

    • ยานพาหนะ และอื่น ๆ       5 ปี

      กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และในกรณีที่สินทรัพย ์

    เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะคำานวณค่าเสื่อมของสินทรัพย์ โดยใช้มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า  

    (ราคาใหม่) หักด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น
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      การตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้ 

    รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการ 

    จำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ 

    สินทรัพย์นั้น กลุ่มบริษัทคิดค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

    อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะทบทวนระยะเวลา การตัดจำาหน่ายและ 

    วิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด 

    จำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

 5.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำาการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ ซึ่ง 

    แสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำาการประมาณมูลค่า ที่คาดว่า 

    จะได้รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับคืน  

    กลุ่มบริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

    ของสินทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

      มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายหรือ 

    มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

      ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำานวณมูลค่า 

   ที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

   ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุน 

   จากการด้อยค่ามาก่อน

 5.10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

 5.11 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงมูลค่าราคาทุน โดยบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกิดหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับปี

 5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

      กลุ่มบริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

     เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

   โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

      กลุ่มบริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งถือว่า 

     เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

      กลุ่มบริษัทคำานวณภาระหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย 

     ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินหนี้สินดังกล่าว 

     อย่างสมำ่าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการ 
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     ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุน 

     บรกิารในอดตีรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งอายงุานเฉลีย่จนกวา่ผลประโยชนท์ีป่รบัเปลีย่นนัน้จะตกเปน็สทิธิขาด 

     ของพนักงาน กิจการต้องรับรู้กำาไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชำาระผลประโยชน์ของโครงการ 

     เมื่อมีการลดขนาดโครงการลงและการชำาระผลประโยชน์เกิดขึ้น

      ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)  

     สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

     ภาระหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแส 

     เงินสดในอนาคตโดยใช้อัตราส่วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

 5.13 ประมาณการหนี้สิน กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิด 

     ภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพัน 

     ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชำาระภาระผูกพันและ 

     จำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำาระไปตาม 

     ประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่าย ที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์ 

     แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการ 

     หนี้สินในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจากจำานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

 5.14 สัญญาเช่าระยะยาว กลุ่มบริษัทบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ)  

     เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำานวนเท่ากับราคายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่า ณ วันเริ่มต้น 

     ของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า  

     ซึ่งอัตราคิดลดที่ใช้คำานวณมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินข้ันตำ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าใช้อัตราดอกเบี้ย 

     ที่ระบุในสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทต้องจ่าย ณ วันเริ่มต้นของสัญญาโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย 

     ของเงินกู้ยืมที่มีระยะเวลา และการคำ้าประกันที่คล้ายคลึงกันกับสัญญาเช่านั้น ต้นทุนแรกเริ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

     ได้รวมอยู่ในราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเช่าที่จ่ายชำาระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ 

     ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ย 

     แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้ที่เหลืออยู่แต่ละงวด นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของ 

     สินทรัพย์ที่เช่าสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้กับสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ

   การขายและเช่ากลับคืน

      กรณีการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าทางการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่ามูลค่า 

     ตามบัญชีของสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรายได้รอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยตัดจำาหน่ายเข้าสู่งบ 

     กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า



95 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

      กรณีที่การขายและเช่ากลับก่อให้เกิดสัญญาเช่าดำาเนินงาน หากราคาขายมีจำานวนเทียบเท่ากับมูลค่า 

     ยุติธรรม กลุ่มบริษัทจะรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจากการขายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที หากราคาขายตำ่า 

     กว่ามูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการขายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที เว้นแต่กลุ่มบริษัท  

     จะได้รับชดเชยผลขาดทุนจากการจ่ายค่าเช่าในอนาคตในอัตราที่ตำ่ากว่าราคาตลาด ในกรณีนี้กลุ่มบริษัท  

     จะบันทึกผลขาดทุนจากการขายเป็นรายการรอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยตัดจำาหน่าย 

     เข้างบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสัดส่วนของค่าเช่าที่จ่ายในแต่ละงวดตามระยะที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะใช ้

     ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น แต่หากราคาขายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทจะรับรู้จำานวนที่สูงกว่า 

     เป็นรายได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน และทยอยตัดจำาหน่ายเข้าสู่งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

     ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น

 5.15 การรับรู้รายได้ รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

     5.15.1 รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้รายได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อได้โอนความเสี่ยงและ 

       ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำาคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้วและจะไม่รับรู้รายได้ ถ้าฝ่าย 

       บริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำาคัญในการ 

       ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุน 

       ที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า 

     5.15.2 รายได้จากการให้บริการและซ่อมบำารุง รับรู้เมื่อให้บริการเสร็จและเป็นไปตามสัญญาการให้บริการ

     5.15.3 รายได้จากการรับจ้างติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะรับรู้ตามวิธีอัตราร้อยละของ 

       งานที่ทำาเสร็จ อัตราร้อยละของงานที่แล้วเสร็จนี้อ้างอิงกับขั้นความสำาเร็จของงานโดยวัดจากการ 

       สำารวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีทำาเสร็จกับงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการ 

       สำารวจทางกายภาพโดยวิศวกรผู้บริหารโครงการ 

        รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ”  

       ในงบแสดงฐานะการเงิน

     5.15.4 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อส่งมอบสินค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านั้น  

       รายได้จากการขายจะรับรู้ตามจำานวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กำาหนดไว้

     5.15.5 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุนที่บริษัทได้รับจากรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มจากราคา 

       รับซื้อค่าพลังงานไฟฟ้าตามโครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจากพลังงาน 

       แสงอาทิตย์ในราคา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และตามมติ 

       คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยการอุดหนุนดังกล่าว 

       มีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า โดยบริษัทได้เริ่มทำาการซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่เดือน 

       เมษายน 2553 เงินอุดหนุนดังกล่าวบริษัทได้รับรู้เป็นรายได้ บันทึกไว้ในบัญชีรายได้จากการจำาหน่าย 

       กระแสไฟฟ้า และรับรู้รายได้เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



96 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

     5.15.6 รายได้ค่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

     5.15.7 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

     5.15.8 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 5.16 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

     5.16.1 ต้นทุนจากการให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ รับรู้ต้นทุนตามวิธีอัตราร้อยละ 

       ของงานที่ทำาเสร็จ อัตราร้อยละของงานที่แล้วเสร็จนี้อ้างอิงกับขั้นความสำาเร็จของงานโดยวัดจาก 

       การสำารวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีทำาเสร็จกับงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจาก 

       การสำารวจทางกายภาพโดยวิศวกรผู้บริหารโครงการ ซึ่งต้นทุนทั้งหมดของโครงการที่ประมาณไว้นี้ 

       ประมาณขึ้นโดยวิศวกรหรือผู้รับผิดชอบดูแลโครงการของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้  

       ส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ชี้ให้เห็นว่าต้นทุนทั้งหมดของโครงการ 

       ที่ประมาณไว้สูงกว่ารายได้ทั้งหมดจากสัญญาก่อสร้าง กลุ่มบริษัทจะบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น 

       ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

        ต้นทุนในการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนกำาไร 

       หรือขาดทุนได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่างก่อสร้าง” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน  

       และสัญญาท่ีมีต้นทุนในการให้บริการจากการคำานวณตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จมากกว่าต้นทุน 

       งานก่อสร้างที่จ่ายจริงจะแสดงไว้เป็น “ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบ 

       แสดงฐานะการเงิน

        งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น 

       ในแต่ละโครงการ ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

     5.16.2 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ 

       สัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

     5.16.3 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำานองเดียวกันบันทึกในงบกำาไรขาดทุน 

       เบ็ดเสร็จในปีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์  

       อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะ 

       นำามาใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบ 

       กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

     5.16.4 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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 5.17 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที ่

     เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด  

     แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้น ผลกำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแสดงรวมไว้ 

     เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปี

      สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกตามเกณฑ์ 

     ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 5.18 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน  

     เวน้แตภ่าษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีรั่บรู้ในกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่หรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้อืหุ้น 

     ซึ่งจะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

   ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

      กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 

     โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      กลุม่บรษิทับันทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสนิทรพัย ์

     และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรา 

     ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

      กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันส้ินรอบระยะเวลา 

     ที่รายงาน และจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท และ 

     บริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วน 

     มาใช้ประโยชน์

 5.19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง  

     บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็น 

     โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บุคคลหรือ 

     กจิการทีเ่ก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษัิทรว่มและบุคคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสยีงไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

     และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับบริษัทผู้บริหารที่สำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

     ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว 

     ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำานาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคล 

     ดังกล่าวมีอำานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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 5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

      มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน 

     หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด)  

     ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์

     และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น 

     ในกรณีที่ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา 

     เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า 

     ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน 

     ที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

      ลำาดบัช้ันของมลูคา่ยตุธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปดิเผยมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบการเงนิ  

     แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

      ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

      ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

      ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้ 

      ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้น 

      ของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า 

      ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

 5.21 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีส่วนของบริษัทใหญ่ (ไม่รวม 

     กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้วด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักระหว่างปีบัญชี 

 5.22 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 

     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองจะมีจำานวน 

     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำารองตามกฎหมายไม่สามารถนำามาจ่ายเงินปันผลได้

 5.23 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานดำาเนินงานเปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็น  

     ส่วนธุรกิจท่ีจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่างไปจากความเสี่ยงและ 

     ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

 5.24 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน 

     ระยะสั้น ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า 

     ทางการเงิน นโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

     ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
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6. รายการธุรกิจกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

    กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ยอดคงเหลือและรายการ 

 ระหว่างกันที่สำาคัญระหว่างกลุ่มบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

 6.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

• ลูกหนี้การค้า

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 6,272,621 28,021,450

•  ลูกหนี้อื่น

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 14,014 97,708

        บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด - - 8,000 38,000

                รวม - - 22,014 135,708

•  ค่าธรรมเนียมคำ้าประกันจ่ายล่วงหน้า

        บริษัท เควี แอสเซ็ท - 570,181 - 570,181

        คุณธีรยา กนกพฤกษ์ - 570,181 - 570,181

                รวม - 1,140,362 - 1,140,362

•  เจ้าหนี้การค้า

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 903,329 2,776,182

•  เจ้าหนี้อื่น

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 64,000 -

•  เงินมัดจำาลูกหนี้บริการ

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 348,000 -

•  ต้นทุนก่อสร้างค้างจ่าย

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - - 1,404,024

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด

    •  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

            ยกมาต้นปี - - 189,378,250 189,378,250

            รับคืนระหว่างปี - - (178,881,264) -

            ยกไปปลายปี - - 10,496,986 189,378,250

            หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (10,496,986) (189,378,250)

            สุทธิ - - - -

    •  ดอกเบี้ยค้างรับ

            ดอกเบี้ยค้างรับ - - 152,494 38,207,174

            หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (152,494) (38,207,174)

            สุทธิ - - - -

                      รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - - -
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    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของดอกเบี้ย 

  ค้างรับ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

    ณ วันที่ 1 มกราคม 38,207,174 29,564,873

    บวก ตั้งเพิ่มในระหว่างปี 7,343,679 10,067,834

    หัก รับชำาระในระหว่างปี (45,398,359) (1,425,533)

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 152,494 38,207,174

   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทยกหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อ 

  เดือนธันวาคม 2556 จำานวน 218.00 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นจำานวน 178.88 ล้านบาท และดอกเบี้ย 

  ค้างรับจำานวน 39.12 ล้านบาท ให้แก่บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด (บริษัทย่อย : ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เนื่องจาก 

  ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทย่อยไม่มีความสามารถที่จะจ่ายหนี้ให้แก่บริษัทแล้ว ทั้งนี้การยกหนี้ให้กับบริษัทย่อย 

  ไม่มีผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  ของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจำานวนแล้ว

 6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

• รายได้จากการขาย

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 131,510 -

• รายได้รับจ้างติดตั้ง

         บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 13,413,564 26,104,151

• รายได้บริการ

         บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด - 5,250,000 - 5,250,000

• ดอกเบี้ยรับ

         บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 7,343,679 10,067,834

• รายได้อื่น

         บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 14,014 140,750

• ซื้อสินค้า

         บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 8,243,107 603,968

• ต้นทุนบริการ

         บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด - 4,495,856 - 4,495,856
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• หนี้สงสัยจะสูญ

         บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 7,343,679 10,067,834

• ค่าเช่า

         บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด - - 24,000 24,000

• ค่าธรรมเนียมคำ้าประกัน

         บริษัท เควี แอสเซ็ท จำากัด 1,517,780 3,523,033 1,517,780 3,523,033

         คุณธีรยา กนกพฤกษ์ 1,517,780 3,523,033 1,517,780 3,523,033

                  รวม 3,035,560 7,046,066 3,035,560 7,046,066

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ

         ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,414,500 18,998,500 18,414,500 18,998,500

         ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 220,973 472,184 220,973 472,184

         ค่าตอบแทนกรรมการ 6,429,000 7,020,000 6,429,000 7,020,000

                  รวม 25,064,473 26,490,684 25,064,473 26,490,684

   นโยบายการกำาหนดราคา

นโยบาย

ราคาซื้อขายสินค้า เป็นไปตามราคาตลาด

รายได้ค่าเช่าและบริการ เป็นไปตามราคาที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

ค่าธรรมเนียมการคำ้าประกัน อัตราร้อยละ 4 ของวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

6.3  ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท เควี แอสเซ็ท จำากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นร่วมกัน

คุณธีรยา กนกพฤกษ์ ไทย ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นทางตรงมากกว่าร้อยละ 5

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559
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7. เงินลงทุนระยะสั้น
 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด 1,128,315 1,128,315

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (1,059,230) (1,059,230)

สุทธิ 69,085 69,085

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด จัดอยู่ใน 

  ระดับที่ 1 คำานวณด้วยราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า

    • กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 6,272,621 28,021,450

    • กิจการอื่น 234,137,151 452,701,599 223,935,077 417,039,190

ตั๋วเงินรับ 16,377,331 19,369,857 16,377,331 19,369,857

            รวม 250,514,482 472,071,456 246,585,029 464,430,497

    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,601,967) (31,644,205) (15,654,880) (25,872,784)

                รวมลูกหนี้การค้า 228,912,515 440,427,251 230,930,149 438,557,713

ลูกหนี้อื่น

    • ลูกหนี้อื่น

            กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 22,014 135,708

            กิจการอื่น 4,991,615 4,671,231 4,311,929 4,654,799

    • เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 11,779,614 4,197,026 11,779,614 4,197,026

    • ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,091,795 7,098,739 6,091,795 7,098,738

    • อื่นๆ 2,568,879 5,902,733 2,398,245 5,734,841

            รวม 25,431,903 21,869,729 24,603,597 21,821,112
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,018,880) (8,468,900) (4,018,880) (4,018,880)

            รวมลูกหนี้อื่น 21,413,023 13,400,829 20,584,717 17,802,232

                รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 250,325,538 453,828,080 251,514,866 456,359,945

   การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

        • ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ - - 6,245,101 8,185,503

        • เกินกำาหนดชำาระ

        ไม่เกิน 3 เดือน - - - 19,835,947

        ตั้งแต่ 3 เดือน - 6 เดือน - - 27,520 -

        ตั้งแต่ 6 เดือน - 12 เดือน - - - -

        เกิน 12 เดือนขึ้นไป - - - -

                รวม - - 6,272,621 28,021,450

ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น

        • ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 123,993,471 277,992,500 123,744,696 270,866,689

        • เกินกำาหนดชำาระ

        ไม่เกิน 3 เดือน 76,137,075 115,848,882 72,130,863 93,083,705

        ตั้งแต่ 3 เดือน - 6 เดือน 6,820,104 5,113,181 6,820,104 5,113,181

        ตั้งแต่ 6 เดือน - 12 เดือน 3,684,998 20,453,423 3,684,998 20,453,423

        เกิน 12 เดือนขึ้นไป 23,501,503 33,293,613 17,554,416 27,522,192

                รวม 234,137,151 452,701,599 223,935,077 417,039,190

ตั๋วเงินรับ

        • ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 16,377,331 19,369,857 16,377,331 19,369,857

                รวม 250,514,482 472,071,456 246,585,029 464,430,497

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,601,967) (31,644,205) (15,654,880) (25,872,784)

                รวมลูกหนี้การค้า 228,912,515 440,427,251 230,930,149 438,557,713

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559
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   โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 90 วัน

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

  การค้า มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 31,644,205 28,287,520 25,872,784 20,067,706

บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี 797,714 11,076,967 622,048 11,076,967

หัก หนี้สูญได้รับคืน (10,373,472) (2,749,712) (10,373,472) (2,749,712)

 หนี้สูญตัดบัญชี (466,480) (4,970,570) (466,480) (2,522,177)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 21,601,967 31,644,205 15,654,880 25,872,784

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทนำาลูกหนี้การค้า จำานวน 51.97 ล้านบาท ไปขายลดให้แก่ธนาคาร ตามที่ 

  กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อที่ 19

9. สินค้าคงเหลือ
 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

วัตถุดิบ 264,802,587 256,989,899 258,041,481 248,002,576

วัตถุดิบระหว่างทาง 39,876,601 5,932,183 39,876,600 5,932,183

งานระหว่างทำา 90,573,283 73,749,389 90,573,283 73,749,389

สินค้าสำาเร็จรูป 183,316,589 113,665,175 143,467,744 71,522,180

วัสดุสิ้นเปลือง 8,923,477 18,037,480 7,829,547 16,821,146

            รวม 587,492,537 468,374,126 539,788,655 416,027,474

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (71,200,278) (65,245,658) (25,650,043) (15,058,691)

            รวม 516,292,259 403,128,468 514,138,612 400,968,783
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   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่า 

  ของสินค้า (มูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับและค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและล้าสมัย) ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 65,245,658 107,260,989 15,058,691 17,941,041

บวก ขาดทุนจากราคาทุนที่

            สูงกว่ามูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ 7,519,625 (35,159,824) 10,749,378 (2,882,350)

หัก ตัดจำาหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ (1,565,005) (6,855,507) (158,026) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 71,200,278 65,245,658 25,650,043 15,058,691

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริษัทย่อยประกอบด้วย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่เรียก

ชำาระแล้ว

สัดส่วน วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าสุทธิ

(ล้านบาท) (%) (บาท) (บาท) (บาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด 1,000 1,000 99.99 99.99 999,999,930 999,999,930 (999,999,930) (999,999,930) - -

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด 2.5 2.5 99.99 99.99 2,499,925 2,499,925 - - 2,499,925 2,499,925

รวม 1,002,499,855 1,002,499,855 (999,999,930) (999,999,930) 2,499,925 2,499,925

11. เงินลงทุนทั่วไป
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนทั่วไปประกอบด้วย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าสุทธิ

(ล้านบาท) (%) (บาท) (บาท) (บาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท จี.อี.ซี วิศวกรรม จำากัด 230 230 1.19 1.19 2,726,400 2,726,400 (2,726,400) (2,726,400) - -

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด 403 403 0.04 0.04 158,849 158,849 (158,849) (158,849) - -

รวม 2,885,249 2,885,249 (2,885,249) (2,885,249) - -
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

ราคาทุน 12,973,886 12,973,886

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (11,342,131) (11,342,131)

สุทธิ 1,631,755 1,631,755

    

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินมูลค่า 12.42 ล้านบาทเท่ากันทั้งสองปี เนื้อที่ 136-1-67 ไร่  

   ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ราคาทุนทั้งหมดคิดเป็น 17.92 ล้านบาท)

    มูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คำานวณด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market  

  Ap-proach) โดยการหาทรัพย์สินเทียบเคียงที่ใกล้เคียงกันและมีการซื้อขายมาพิจารณาว่ามีลักษณะคล้ายหรือ 

  แตกต่างจากทรัพย์สินที่ประเมินอย่างไรบ้างโดยต้องมีจำานวนที่เพียงพอ การวิเคราะห์ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ  

  ที่มีผลต่อมูลค่าในการเปรียบเทียบของทั้งทรัพย์สินที่ประเมินกับข้อมูลตลาดที่จะเปรียบเทียบ เช่น ทำาเลที่ตั้ง ผังเมือง 

  ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดเนื้อที่ใช้สอยอาคาร คุณภาพอาคาร เป็นต้น แล้วจึงวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินที่จะประเมิน 

   โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น Sale Adjustment – Grid Method, Weighted Quality Score (WQS)  

  เป็นต้น

13. สินทรัพย์ให้เช่า

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ให้เช่า มีรายการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หม้อแปลงไฟฟ้า

ซื้อคืน

หม้อแปลงไฟฟ้า

สำารองศูนย์

หม้อแปลงไฟฟ้าให้

ยืม-ให้เช่า

รวม

ราคาทุน :

            ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 27,880,905 2,304,396 9,918,060 40,103,361

            ซื้อเพิ่ม 6,939,951 30,000 14,897 6,984,848

            โอนเข้า 16,684,493 1,209,743 15,736,088 33,630,324

            โอนออก (16,446,959) (1,176,560) (17,510,180) (35,133,699)

            จำาหน่าย (7,286,174) (94,200) (863,569) (8,243,943)
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            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 27,772,216 2,273,379 7,295,296 37,340,891

            ซื้อเพิ่ม 3,103,995 - 38,132 3,142,127

            โอนเข้า 23,547,570 867,062 16,193,630 40,608,262

            โอนออก (20,437,037) (927,473) (12,502,140) (33,866,650)

            จำาหน่าย (9,712,019) - (608,031) (10,320,050)

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 24,274,725 2,212,968 10,416,887 36,904,580

ค่าเสื่อมราคาสะสม :

            ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (24,114,177) (2,216,653) (9,051,180) (35,382,010)

            ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี (1,509,092) (26,755) (421,850) (1,957,697)

            โอนเข้า (13,454,757) (1,193,746) (13,055,100) (27,703,603)

            โอนออก 11,902,906 1,109,802 15,233,578 28,246,286

            จำาหน่าย 1,888,443 94,199 642,401 2,625,043

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (25,286,677) (2,233,153) (6,652,151) (34,171,981)

            ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี (759,605) (10,442) (261,434) (1,031,481)

            โอนเข้า (15,438,039) (834,073) (15,194,782) (31,466,894)

            โอนออก 18,365,463 887,266 11,968,519 31,221,248

            จำาหน่าย 5,832,502 - 176,672 6,009,174

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (17,286,356) (2,190,402) (9,963,176) (29,439,934)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,485,539 40,226 643,145 3,168,910

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 6,988,369 22,566 453,711 7,464,646

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

            สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,957,697

            สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,031,481

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หม้อแปลงไฟฟ้า

ซื้อคืน

หม้อแปลงไฟฟ้า

สำารองศูนย์

หม้อแปลงไฟฟ้าให้

ยืม-ให้เช่า

รวม
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14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร 

เครื่องมือและ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สำานักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน :

    ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 77,204,296 765,260,167 1,468,032,066 68,238,591 68,186,880 2,776,942 2,449,698,942

   ซื้อเพิ่ม - 774,692 8,176,064 3,204,238 3,100 60,229,587 72,387,681

   โอนเข้า - 130,852,829 20,946,452 367,878 - 91,058,762 243,225,921

   โอนออก - - - - - (152,704,186) (152,704,186)

   จำาหน่าย - - (333,000) (21,218) (1,094,262) - (1,448,480)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 77,204,296 896,887,688 1,496,821,582 71,789,489 67,095,718 1,361,105 2,611,159,878

   ซื้อเพิ่ม 26,830,000 5,205,300 12,164,276 3,660,444 3,426,038 26,981,358 78,267,416

   โอนเข้า - 18,168,500 1,461,399 - - 8,777,805 28,407,704

   โอนออก - - - - - (19,629,900) (19,629,900)

   จำาหน่าย - - - (545,564) - (29,390) (574,954)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 104,034,296 920,261,488 1,510,447,257 74,904,369 70,521,756 17,460,978 2,697,630,144

ค่าเสื่อมราคาสะสม :

   ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - (357,132,231) (677,108,334) (54,555,171) (34,431,664) - (1,123,227,400)

   ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (23,003,638) (60,680,948) (4,673,866) (10,665,525) - (99,023,977)

   จำาหน่าย - - 332,999 19,854 1,094,259 - 1,447,112

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - (380,135,869) (737,456,283) (59,209,183) (44,002,930) - (1,220,804,265)

   ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (27,022,393) (62,829,800) (4,281,928) (9,725,570) - (103,859,691)

   จำาหน่าย - - - 227,025 - - 227,025

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - (407,158,262) (800,286,083) (63,264,086) (53,728,500) - (1,324,436,931)

ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม :

   ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (2,117,685) (97,166,827) (148,618,444) (34,922) - - (247,937,878)

   (เพิ่ม) ลด - (16,631,162) 4,830,542 (10,019) - - (11,810,639)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (2,117,685) (113,797,989) (143,787,902) (44,941) - - (259,748,517)

   (เพิ่ม)ลด - - - - - - -

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (2,117,685) (113,797,989) (143,787,902) (44,941) - - (259,748,517)



109 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

ราคาทุน :

    ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 85,245,491 598,008,161 1,008,139,260 59,228,211 68,522,880 2,407,951 1,821,551,954

    ซื้อเพิ่ม - 275,776 8,176,064 3,204,238 3,100 60,229,587 71,888,765

    โอนเข้า - 130,852,828 20,946,453 367,878 - 91,058,763 243,225,922

    โอนออก - - (333,000) (21,219) (1,094,262) - (1,448,481)

    จำาหน่าย - - - - - (152,167,159) (152,167,159)

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 85,245,491 729,136,765 1,036,928,777 62,779,108 67,431,718 1,529,142 1,983,051,001

    ซื้อเพิ่ม 26,830,000 5,205,300 12,164,277 3,660,468 3,426,038 26,809,811 78,095,894

    โอนเข้า - 18,168,499 1,461,399 - - 8,949,351 28,579,249

    โอนออก - - - - - (19,629,900) (19,629,900)

    จำาหน่าย - - - (545,564) - (29,390) (574,954)

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 112,075,491 752,510,564 1,050,554,453 65,894,012 70,857,756 17,629,014 2,069,521,290

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 75,086,611 402,953,830 615,577,397 12,535,365 23,092,788 1,361,105 1,130,607,096

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 101,916,611 399,305,237 566,373,272 11,595,342 16,793,256 17,460,978 1,113,444,696

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 99,023,977

   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 103,859,691

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร 

เครื่องมือและ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สำานักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร 

เครื่องมือและ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สำานักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม



110 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

ค่าเสื่อมราคาสะสม :

    ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - (260,900,148) (379,938,625) (44,433,348) (34,665,211) - (719,937,332)

    ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (23,719,938) (58,499,518) (5,034,393) (10,732,726) - (97,986,575)

    จำาหน่าย - - 332,999 19,854 1,094,259 - 1,447,112

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - (284,620,086) (438,105,144) (49,447,887) (44,303,678) - (816,476,795)

    ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (27,723,919) (60,647,812) (4,642,170) (9,792,770) - (102,806,671)

    โอนเข้า - - - - - - -

    โอนออก - - - - - - -

    จำาหน่าย - - - 227,025 - - 227,025

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - (312,344,005) (498,752,956) (53,863,032) (54,096,448) - (919,056,441)

ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม :

    ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (2,117,685) (18,926,950) (9,132,438) (28,300) - - (30,205,373)

    (เพิ่ม)ลด - (16,631,162) 4,830,543 (10,019) - - (11,810,638)

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (2,117,685) (35,558,112) (4,301,895) (38,319) - - (42,016,011)

    (เพิ่ม)ลด - - - - - - -

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (2,117,685) (35,558,112) (4,301,895) (38,319) - - (42,016,011)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 83,127,806 408,958,567 594,521,738 13,392,902 23,128,040 1,529,142 1,124,558,195

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 109,957,806 404,608,447 547,499,602 11,992,661 16,761,308 17,629,014 1,108,448,838

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

    สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 97,986,575

    สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 102,806,671

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินรวมสินทรัพย์มูลค่าตามบัญชีจำานวน 162.72 ล้านบาท  

   และจำานวน 146.58 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นทรัพย์สินภายใต้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าร์ฟาร์ม) ที่บริษัท 

   ได้รับสิทธิ์จากหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งให้ดำาเนินโครงการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าระยะ 25 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าว 

   ตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากเจ้าของที่ดินหลายราย

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ราคาทุนจำานวน 195.76 ล้านบาท  

   และจำานวน 478.91 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้ดำาเนินงานอยู่

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร 

เครื่องมือและ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สำานักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม



111 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคา 

   ตามบัญชีจำานวน 267.46 ล้านบาท และจำานวน 270.80 ล้านบาท ตามลำาดับ (รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่จะ 

   มีต่อไปในอนาคต) และเครื่องจักรบางส่วน ราคาตามบัญชีจำานวน 390.77 ล้านบาท และจำานวน 430.28 ล้านบาท  

   ตามลำาดับ เป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันสินเชื่อและภาระผูกพันที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ตามหมายเหตุข้อที่ 19 และ 

  ข้อที่ 21

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินรวม เครื่องจักรและยานพาหนะราคาตามบัญชีจำานวน  

  61.84 ล้านบาท และจำานวน 72.68 ล้านบาท ตามลำาดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุข้อที่ 22 

15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีรายการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิ์ในการจำาหน่าย

กระแสไฟฟ้า

รวม

ราคาทุน :

        ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 26,863,080 - 26,863,080

        ซื้อเพิ่ม 155,500 9,025,000 9,180,500

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 27,018,580 9,025,000 36,043,580

        ซื้อเพิ่ม 729,699 - 729,699

        จำาหน่าย - - -

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 27,748,279 9,025,000 36,773,279

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม :

        ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (22,756,283) - (22,756,283)

        ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (809,810) (2,959) (812,769)

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (23,566,093) (2,959) (23,569,052)

        ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (699,314) (361,000) (1,060,314)

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (24,265,407) (363,959) (24,629,366)

ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม :

        ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (2,427,094) - (2,427,094)

        (เพิ่ม)ลด - - -

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (2,427,094) - (2,427,094)

        (เพิ่ม)ลด - - -

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (2,427,094) - (2,427,094)



112 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,025,393 9,022,041 10,047,434

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,055,778 8,661,041 9,716,819

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

        สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 812,769

        สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,060,314

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิ์ในการจำาหน่าย

กระแสไฟฟ้า

รวม

ราคาทุน :

        ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 19,675,965 - 19,675,965

        ซื้อเพิ่ม 155,500 9,025,000 9,180,500

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 19,831,465 9,025,000 28,856,465

        ซื้อเพิ่ม 729,700 - 729,700

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 20,561,165 9,025,000 29,586,165

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม :

        ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (17,996,263) - (17,996,263)

        ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (809,810) (2,959) (812,769)

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (18,806,073) (2,959) (18,809,032)

        ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (699,314) (361,000) (1,060,314)

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (19,505,387) (363,959) (19,869,346)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,025,392 9,022,041 10,047,433

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,055,778 8,661,041 9,716,819

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 812,769

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,060,314

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิ์ในการจำาหน่าย

กระแสไฟฟ้า

รวม



113 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมูลค่าตามบัญชีจำานวน 8.66 ล้านบาท และจำานวน  

  9.02 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นค่าสิทธิ์การขายไฟฟ้าให้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการจ่ายค่า 

  ตอบแทนตาม “สัญญาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน” ตามที่กล่าวไว้ใน 

  หมายเหตุข้อที่ 32.4 

16. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ้าประกัน

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นเงินฝากธนาคารซึ่งนำาไปคำ้าประกันสินเชื่อและภาระผูกพันที่มีต่อ 

  ธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อที่ 19 และข้อที่ 32.2

17. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน
  ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 5,075,857

โอนเข้า 7,819

ตัดจำาหน่าย (203,369)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,880,307

 

    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ทำาสัญญาเป็นผู้สนับสนุนโครงการดำาเนินการโครงการผลิตไฟฟ้า 

  จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การขายไฟฟ้าและ 

  เป็นเจ้าของโครงการ โดยบริษัทต้องดำาเนินโครงการในที่ดินของเจ้าของโครงการ เป็นระยะเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่ 

  วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2584 และต้องจ่ายค่าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจนสิ้นสุด 

  โครงการเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 26.09 ล้านบาท โดยแบ่งระยะเวลาการจ่ายค่าใช้ประโยชน์เป็น 5 ช่วงเวลาทุก 5 ปี  

  อัตราค่าใช้ประโยชน์แตกต่างกันตามที่ระบุในสัญญา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อที่ 32.4

    จำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตสำาหรับสัญญาเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานข้างต้นมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

ภายในหนึ่งปี 883,610 883,610

ระยะเวลา 1-5 ปี 4,486,020 4,452,035

ระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี 17,536,260 18,453,855

รวม 22,905,890 23,789,500
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18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28,680,832 35,037,975

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (2,049,100) (2,684,545)

สุทธิ 26,631,732 32,353,430

    รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่  

  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2560

บันทึกผ่านงบกำาไร 

ขาดทุน

(หมายเหตุ 26)

บันทึกผ่านงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 26)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

        ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3,011,738 2,118,271 - 5,130,009

        ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 7,708,960 (618,327) - 7,090,633

        ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13,840,769 531,892 - 14,372,661

        ขาดทุนทางภาษี 10,476,508 (8,388,979) - 2,087,529

                รวม 35,037,975 (6,357,143) - 28,680,832

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

        ค่าเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนประมาณการอายุการใช้งาน (2,505,087) 134,313 - (2,370,774)

        สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (179,458) 501,132 - 321,674

                รวม (2,684,545) 635,445 - (2,049,100)

                สุทธิ 32,353,430 (5,721,698) - 26,631,732
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

1 มกราคม 2559

บันทึกผ่านงบกำาไร

ขาดทุน

(หมายเหตุ 26)

บันทึกผ่านงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 26)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

        ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3,588,208 (576,470) - 3,011,738

        ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 5,737,375 1,971,585 - 7,708,960

        ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12,449,706 (201,149) 1,592,212 13,840,769

        ขาดทุนทางภาษี - 10,476,508 - 10,476,508

                รวม 21,775,289 11,670,474 1,592,212 35,037,975

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

        ค่าเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนประมาณการอายุการใช้งาน (2,639,400) 134,313 - (2,505,087)

        สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (455,399) 275,941 - (179,458)

                รวม (3,094,799) 410,254 - (2,684,545)

                สุทธิ 18,680,490 12,080,728 1,592,212 32,353,430

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 อัตราดอกเบี้ย 2559 อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 70,000,000 MLR-0.5% 40,000,000 MLR-0.5

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 134,249,767 MLR-0.5% 136,976,359 MLR-0.5%

เจ้าหนี้แฟคเตอริ่ง 5,691,972 MOR-0.75% 41,574,687 MOR-0.75%

รวม 209,941,739 218,551,046

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  ในประเทศแห่งหนึ่งจำานวน 800.00 ล้านบาท และ จำานวน 700.00 ล้านบาท ตามลำาดับ คำ้าประกันโดยการโอน 

  สิทธิการรับเงินจากลูกหนี้การค้าตามสัญญาแฟคเตอริ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อที่ 8 เงินฝากธนาคารตาม 

  หมายเหตุข้อที่ 16 และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องจักรบางส่วนตามหมายเหตุข้อที่ 14
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20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
  ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า

        กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 903,329 4,180,206

        กิจการอื่น 255,725,870 273,291,200 255,725,870 271,887,176

                รวมเจ้าหนี้การค้า 255,725,870 273,291,200 256,629,199 276,067,382

เจ้าหนี้อื่น

        กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 64,000 -

        กิจการอื่น 9,011,272 12,275,079 9,009,266 12,271,468

        • เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน 4,222,672 13,770,152 4,222,672 13,770,152

        • อื่นๆ 1,466,193 1,109,986 1,085,568 2,514,010

            รวมเจ้าหนี้อื่น 14,700,137 27,155,217 14,381,506 28,555,630

                รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 270,426,007 300,446,417 271,010,705 304,623,012

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 133,690,000 198,700,131

หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดการรอตัดจ่าย (1,235,352) (280,721)

                รวม 132,454,648 198,419,410

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี (21,729,479) (101,479,279)

                สุทธิ 110,725,169 96,940,131
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    การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  

  2559 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 198,700,131 194,840,000

บวก กู้เพิ่มระหว่างปี 41,059,869 103,940,131

หัก จ่ายชำาระคืนเงินกู้ระหว่างปี (106,070,000) (100,080,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 133,690,000 198,700,131

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี (21,972,000) (101,760,000)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 111,718,000 96,940,131

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียด ดังนี้

วงเงินกู้ (ล้านบาท) เงินต้นคงเหลือ (พัน

บาท)

อัตราดอกเบี้ยตาม

สัญญา (ร้อยละต่อปี)

การจ่ายชำาระเงินต้นและดอกเบี้ย

2560 2559 2560 2559 2560 2559

400.00 400.00 - 94.76 MLR-1% MLR-1% • กู้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อชำาระค่าทรัพย์สินของบริษัทย่อย ค่าธรรมเนียม

ในการจัดการเงินกู้คิดในอัตรา 1% ต่อปี ชำาระคืนเป็นงวดเริ่มตั้งแต่วันที่ 

31 ม.ค. 57 รวม 48 งวด ในอัตรางวดละ 8.34 ล้านบาท

• ดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก

120.00 120.00 108.69 103.94 MLR

-1.50%

MLR

-1.50%

• กู้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการโซล่าร์บนพื้นดินที่ได้รับสิทธิจาก 

ภาครัฐแห่งหนึ่ง ชำาระคืนเป็นเงินรวม 120 งวด ในอัตรางวดละ 1.00 

ล้านบาท และต้องชำาระคืนให้แล้วเสร็จภายใน พ.ค. 70 

• ดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก

25.00 - 25.00 - MLR

-1.50%

- • กู้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อ Reimbursement ที่ดิน ชำาระคืนเป็นเงินรวม 

48 งวด ในอัตรางวดละ 0.521 ล้านบาท และต้องชำาระคืนให้แล้วเสร็จ

ภายใน ธ.ค. 64

• ดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก

545.00 520.00 133.69 198.70

  หลักทรัพย์คำ้าประกัน

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทนำาที่ดินและเครื่องจักรบางส่วนตามหมายเหตุข้อที่ 14 และ 

  หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยกรรมการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมาเป็นหลักประกันเงินกู้ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2560  

  บริษัทได้รับหุ้นสามัญคืนจากสถาบันการเงินแล้ว เนื่องจากจ่ายชำาระเงินกู้ครบถ้วนแล้ว
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    ทั้งนี้บริษัทได้ทำาประกันภัยเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะพึงได้รับ และยกประโยชน ์

  ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงินเป็นผู้รับผลประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติเงื่อนไขที่สำาคัญ 

  ในสัญญาเงินกู้ เช่น การดำารงอัตราส่วนระหว่างหนี้สินต่อทุน (D/E) และดำารงอัตราส่วนความสามารถในการ 

  ชำาระหนี้ไม่ตำ่ากว่าที่กำาหนดในสัญญาจนกว่าจะชำาระหนี้เสร็จสิ้น

22. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

  ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

        • ครบกำาหนดไม่เกิน 1 ปี 13,060,043 19,493,977

        • ครบกำาหนด 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,159,155 18,785,599

        รวม 22,219,198 38,279,576

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต (1,114,889) (2,618,304)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 21,104,309 35,661,272

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี (12,267,098) (17,815,176)

        สุทธิ 8,837,211 17,846,096

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่ายานพาหนะจำานวน 42 สัญญา และ จำานวน 45 

สัญญาตามลำาดับ กับสถาบันการเงินหลายแห่งในอัตราค่างวดละ 0.70 ล้านบาท และ 0.87 ล้านบาทตามลำาดับ สัญญา

ขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรจำานวน 2 สัญญา กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในอัตราค่างวดละ 0.60 ล้านบาท เป็น

ระยะเวลา 3 ปี เท่ากันทั้งสองปี ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในยานพาหนะยังเป็นของผู้ให้เช่าจนกว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อ

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของ 

  ผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ

2560 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 69,203,843 62,248,531

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 6,035,964 6,732,300

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย - 7,961,062

ผลประโยชน์จ่ายจริงระหว่างปี (3,376,500) (7,738,050)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 71,863,307 69,203,843
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    (รายได้) ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  

มีดังนี้

    งบกำาไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ

2560 2559

ต้นทุนขาย 3,999,793 3,540,785

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,036,171 3,191,515

        รวม 6,035,964 6,732,300

    งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ

2560 2559

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย - 7,961,062

    ข้อสมมติหลักที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

  และ 2559 มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด ร้อยละ 2.67 ต่อปี

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตามประเภทพนักงานประจำา

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 7.39 ต่อปี

    

    การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพันจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ 

  พนักงาน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 0.50%) (3,507,478) 3,783,067 (3,512,725) 3,793,327

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 0.50%) 3,870,901 (3,623,460) 3,520,955 (3,301,056)

อัตราการหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลง 1.00%) (8,056,187) 9,354,405 (7,347,949) 8,500,470
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24. เงินปันผลและทุนสำารองตามกฎหมาย

อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย

(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น

(บาท)

วันที่จ่าย

เงินปันผล

จัดสรร

ทุนสำารองตาม

กฎหมาย

ประกาศจ่ายเงินปันผล

จากกำาไรสะสมของปี 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60

33,578 0.025 25 พ.ค. 60 -

ประกาศจ่ายเงินปันผล 

จากกำาไรของปี 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 59

67,149 0.05 27 พ.ค. 59 4.65

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจัดสรรกำาไรสำาหรับปี เป็นทุนสำารองตามกฎหมายเป็นจำานวน 2.54 ล้านบาท 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา (เพิ่ม)ลด (86,475,309) 80,020,143 (88,769,458) 61,427,571

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 911,864,051 954,670,660 888,432,086 954,670,660

ขาดทุน (โอนกลับ) จากการลดมูลค่าสินค้า 7,361,602 (34,159,823) 10,591,352 (2,882,350)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 136,813 11,572,116 136,813 11,572,116

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 280,782,940 268,242,033 280,782,940 268,242,033

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 19,935,473 20,970,684 19,935,473 20,970,684

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 105,951,509 101,794,443 104,898,466 100,757,041

ค่าที่ปรึกษาในการบริหาร 15,751,963 16,425,794 15,751,963 16,425,794

ค่านายหน้าและค่าที่ปรึกษางานขาย 53,920,444 65,310,249 53,548,444 65,310,249
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26. ภาษีเงินได้

   ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน - -

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราว

ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 5,721,698 (12,080,727)

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,721,698 (12,080,727)

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (1,592,212)

    กระทบความสัมพันธ์ระหว่าง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับกำาไรทางบัญชี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 50,023,442 (74,263,572) 56,596,624 (77,792,618)

ภาษีเงินได้คำานวณตามอัตราภาษีที่ใช้ร้อยละ 20 10,004,688 (14,852,714) 11,319,325 (15,558,523)

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่นำามาบวกกลับ

        (หักออก) ในการคำานวณกำาไรทางภาษี

        • (กำาไร) ขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อย 128,510 (6,250,060) - -

        • (รายได้) ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (5,004,351) (2,054,629) (5,004,351) (2,054,629)

        • (รายได้) ที่ได้รับยกเว้นหรือค่าใช้จ่ายต้องห้าม 2,849,262 3,924,931 2,849,261 3,924,931

        • (รายได้) ค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร (2,256,411) 7,151,745 (3,442,537) 1,607,494

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,721,698 (12,080,727) 5,721,698 (12,080,727)

    กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามคำาชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
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27. กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

    กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรขาดทุนสุทธิสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

  (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักที่ออกและชำาระแล้วในระหว่างปี 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (บาท) 44,301,744 (68,762,625) 50,874,926 (72,291,670)

จำานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (หุ้น) 1,343,289,404 1,343,289,404 1,343,289,404 1,343,289,404

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.033 (0.051) 0.038 (0.054)

28. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
  28.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

เงินสด 725,000 871,897 725,000 871,897

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 29,256,498 49,497,046 22,848,421 44,714,014

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 6,651,105 12,508,236 6,631,864 12,494,145

เช็ครับรอนำาฝาก 15,316,846 2,250,418 15,316,846 2,250,418

        รวม 51,949,449 65,127,597 45,522,131 60,330,474

 28.2 รายการไม่กระทบเงินสด

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

• โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 649,000 788,000 649,000 788,000

• โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 94,000 - 94,000 -

• โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 7,819 - 7,819 -

• โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8,494,349 91,058,762 8,949,349 91,058,762

• โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า 6,495,966 1,154,541 6,495,966 1,154,541

• โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ - 2,115,233 - 2,115,233

• ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,426,037 - 3,426,037 -
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29. ส่วนงานดำาเนินงาน
    รายละเอียดข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานตามงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  

  มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ธุรกิจจำาหน่ายกระแส

ไฟฟ้า

ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตสินค้าและ

จำาหน่าย

งบการเงินรวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการขายและบริการ 47.42 21.71 236.86 258.64 1,400.17 1,342.85 1,684.45 1,623.20

กำาไรขั้นต้น 26.04 10.24 79.67 76.87 224.43 151.03 330.14 238.14

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (291.39) (302.25)

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน 38.75 (64.11)

รายได้อื่น 47.82 33.29

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - (11.57)

ต้นทุนทางการเงิน (36.55) (32.08)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (5.72) 12.08

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 44.30 (62.39)

    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายที่เกิดจากลูกค้ารายใหญ่ คิดเป็น 

  อัตราร้อยละ 13.35 ของรายได้จากการดำาเนินงานรวม 

    รายละเอียดข้อมูลสินทรัพย์แยกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

ธุรกิจผลิตสินค้าและจำาหน่าย

ธุรกิจจำาหน่ายกระแส

ไฟฟ้า

ขายหม้อแปลง ขายแผ่นโซล่าร์เซลล์ งบการเงินรวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ถาวร 267.43 260.41 301.20 276.39 544.81 593.80 1,113.44 1,130.60

สินทรัพย์อื่น 898.46 988.59

สินทรัพย์รวม 2,011.90 2,119.19

30. เครื่องมือทางการเงิน

  นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

    กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติ 

  ตามสัญญา ซึ่งกลุ่มบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

  กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า
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  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

    กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีนโยบาย 

  ที่จะทำาธุรกรรมกับผู้ค้าหลายรายที่มีความน่าเชื่อถือและสถานะทางการเงินดี เพื่อลดโอกาสของการสูญเสียทาง  

  การเงิน นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย 

  และมีจำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี ้

  ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

    กลุม่บริษัทมกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงนิสดและรายการเทียบเท่า 

  เงินสดให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพ่ือทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด 

  ลดลง

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

    กลุ่มบริษัทมีเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

  ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ลอยตัว อันเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต  

  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เครื่องมือ 

  ทางการเงินที่สำาคัญ มีดังนี้ (สำาหรับอัตราดอกเบี้ยแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคา

ตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม

ภายใน

1 ปี

มากกว่า

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 29 23 52

    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 234 234

    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคำ้าประกัน - - - 5 - 5

        รวม - - - 34 257 291

หนี้สินทางการเงิน

    เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - 210 - 210

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 271 271

    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 12 9 - - - 21

    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 132 - 132

        รวม 12 9 - 342 271 634
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ย้อนกลับสารบัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคา

ตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม

ภายใน

1 ปี

มากกว่า

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า

5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 49 16 65

    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 445 445

    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคำ้าประกัน - - - 2 - 2

        รวม - - - 51 461 512

หนี้สินทางการเงิน

    เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - 219 - 219

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 300 300

    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 18 18 - - - 36

    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 198 - 198

        รวม 18 18 - 417 300 753

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

    กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจาก กลุ่มบริษัทมีธุรกรรมจากการซื้อและ 

  ขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ยังไม่ได้ 

  ทำาสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

 
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า เงินกู้ยืมทรัสต์รีซีท/เจ้าหนี้การค้า

2560 2559 2560 2559

• ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 121,050.00 685,459.68 5,442,991.17 3,705,238.68

• ยูโร 141,974.50 141,974.50 506,428.36 433,725.62

• โครน - - 811,000.00 598,800.00
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ย้อนกลับสารบัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การค้า เงินกู้ยืมทรัสต์รีซีท/เจ้าหนี้การค้า

2560 2559 2560 2559

• ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 119,050.00 683,459.68 5,442,991.17 3,705,238.68

• ยูโร - - 506,428.36 433,725.62

• โครน - - 811,000.00 598,800.00

  มูลค่ายุติธรรม

    สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีราคาตามบัญชีที่ใกล้เคียงราคาตลาด เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ 

  จะครบกำาหนดในเวลาไมน่านและมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับสภาวะตลาดเปน็ผลใหสิ้นทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงนิ 

  ดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว

31. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

    กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  

  พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับอายุงานของ 

  พนักงานกองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน และจะจ่ายให้แก ่

  พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

  2560 และ 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวน 5.76 ล้านบาท และ 5.93 ล้านบาท  

  ตามลำาดับ

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

  32.1 นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันอื่น ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ

หนังสือคำ้าประกัน 224,752 288,471

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 600,000 70,000 74,558 500,000 40,000 4,851

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต, ทรัสต์รีซีท และ

แพ็คกิ้งเครดิต

230,690 166,678

เงินเบิกเกินบัญชี - -

แฟคเตอริ่งภายในประเทศ 200,000 5,692 194,308 200,000 41,575 158,425

วงเงินกู้ยืมระยะยาว 545,000 545,000 - 520,000 503,941 16,059

{ { { {
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    ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า คำ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุข้อที่ 16 ที่ดิน 

  พร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องจักรบางส่วนตามหมายเหตุข้อที่ 14 และหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งถือโดยกรรมการ 

  และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมา  

    สัญญาเช่าทรัพย์สินและบริการอื่น จำานวน 26.09 ล้านบาท และจำานวน 40.20 ล้านบาท ตามลำาดับ

  32.3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ทำาสัญญาเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

    แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ระยะเวลา 

    โครงการ 25 ปี และมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นจนสิ้นสุด 

    โครงการให้แก่เจ้าของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ค่าสิทธิ์การขายไฟฟ้า การประกัน 

    รายได้ขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายให้เจ้าของโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายไปแล้ว 

    บางส่วนสำาหรับค่าใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหมายเหตุข้อที่ 17 และค่าสิทธิการขายไฟฟ้าตามหมายเหตุข้อที่  

    15 คงเหลือจำานวนเงินรวมที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำานวน 37.20 ล้านบาท โดยบริษัท 

    มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559

   32.4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร  

    เนื่องจากเห็นว่าการประเมินดังกล่าวไม่ถูกต้อง และให้กรมสรรพากรต้องคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินเพิ่ม  

    พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่บริษัทย่อย รวมเป็นทุนทรัพย์ 6.02 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ศาลฏีกา 

    แผนกคดีภาษีอากรได้มีคำาพิพากษายืนตามคำาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ทั้งนี้บริษัทย่อยได้บันทึกค่า 

    เผื่อการด้อยค่าของบัญชีลูกหนี้กรมสรรพากรไว้ในงบการเงินแล้วทั้งจำานวน 

33. สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้

  33.1 บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริมการลงทุน ผลิตไฟฟ้าจาก 

    พลังงานแสงอาทิตย์ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน เลขที่ 1105 (1)/2553 ลงวันที่  

    5 กุมภาพันธ์ 2553 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 และเลขที่ 1297 (1)/2556 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556  

    มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555

  33.2 บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริมการลงทุน ผลิตไฟฟ้าจาก 

    พลังงานแสงอาทิตย์ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอนำ้าจากพลังงาน 

    หมุนเวียนเลขที่ 60-0018-1-00-1-0 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  

    สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่บริษัทจะได้รับ มีดังนี้

     • ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
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     • ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น 

      ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุน 

      ในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะได้รับอนุญาตให้นำาผลขาดทุนประจำาปีที่ 

      เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

      นิติบุคคล มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำาหนดเวลานั้น

     • ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม 

      คำานวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 

     • ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 

      มีกำาหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนดเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

     • ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่านำ้าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี  

      นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

     • ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน  

      นอกเหนือ ไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในบัตร 

      ส่งเสริมการลงทุนอย่างเคร่งครัด

    บริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  

  มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ได้รับการส่งเสริม ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

รายได้จากการขายและบริการ 46,657,164 1,634,736,437 1,681,393,601

รายได้อื่น - 53,911,959 53,911,959

รวมรายได้ 46,657,164 1,688,648,396 1,735,305,560

ต้นทุนขาย 20,432,874 1,321,284,733 1,341,717,607

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า - 10,591,352 10,591,352

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 1,202,535 288,656,614 289,859,149

ต้นทุนทางการเงิน - 36,540,828 36,540,828

รวมค่าใช้จ่าย 21,635,409 1,657,073,527 1,678,708,936

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 25,021,755 31,574,869 56,596,624
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บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ได้รับการส่งเสริม ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

รายได้จากการขายและบริการ 20,835,565 1,599,160,689 1,619,996,254

รายได้อื่น - 38,830,404 38,830,404

รวมรายได้ 20,835,565 1,637,991,093 1,658,826,658 

ต้นทุนขาย 10,562,420 1,385,256,215 1,395,818,635

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า - (2,882,350) (2,882,350)

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร - 311,812,132 311,812,132

ต้นทุนทางการเงิน - 32,081,788 32,081,788

รวมค่าใช้จ่าย 10,562,420 1,726,267,785 1,736,830,205

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 10,273,145 (88,276,692) (78,003,547)

34. เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน
    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้บริษัท 

  จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท 

35. การอนุมัติงบการเงิน
    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 27  

  กุมภาพันธ์ 2561
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