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สารบัญ 
ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร

นโยบ�ยและภ�พรวม
ก�รประกอบธุรกิจ

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

ปัจจัยคว�มเสี่ยง ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้�งก�รจัดก�ร

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ก�รควบคุมภ�ยในและก�ร
บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รบริษัท
ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

งบก�รเงินและหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงิน

ร�ยก�รระหว่�งกัน

คณะกรรมก�รบริษัท
และคณะผู้บริห�ร

คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์
ของฝ่�ยจัดก�ร

04 05

42 46

107 112

08 13

59 84

119 120

33 38

101 105

186
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ย้อนกลับสารบัญ

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2560 2561 2562

งบกำ�ไรข�ดทุน

รายได้จากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 1,684.45 1,464.30 1,629.93

รายได้รวม (ล้านบาท) 1,732.27 1,492.21 1,649.94

ต้นทุนจากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 1,354.31 1,193.66 1,218.63

กำาไรขั้นต้น (ล้านบาท) 330.14 270.64 411.31

ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท) 125.94 119.41 143.79

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 165.45 155.60 169.58

ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 36.55 22.13 21.56

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 44.30 (279.65) 82.88

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,011.90 1,616.25 1,715.09

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 810.95 735.24 740.05

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,200.95 881.01 975.04

หุ้น

จำานวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 1,343.29 1,343.29 1,343.29

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว (ล้านบาท) 1,074.63 1,074.63 1,074.63

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 0.80 0.80 0.80

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.033 (0.208) 0.061

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.89 0.66 0.73

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 19.60 18.48 25.23

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.56 (18.74) 5.02

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 4.20 (17.95) 6.44

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้น

(%) 3.71 (26.86) 8.93

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.68 0.83 0.76

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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ย้อนกลับสารบัญ

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังคงอยู่ในทิศทางชะลอตัว การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เป็น

ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ตลอดจนความไม่แน่นอนของสถานการณ์

การเมืองในประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด 

(มหาชน) ซึ่งมีรายได้หลักจากการลงทุนของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่

สำาหรับธุรกิจพลังงานทดแทนยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากกำาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่

ระบบเชิงพาณิชย์ แม้ว่าจะเผชิญปัจจัยกดดันจากปัญหาการขาดความต่อเนื่องและขาดความแน่นอนของนโยบาย

สนับสนุนจากภาครัฐ ทำาให้บริษัทฯ มีแนวโน้มขยายการลงทุนในตลาดต่างประเทศมากขึ้นและขยายโมเดลธุรกิจไปยัง

ด้านบริการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบโซล่าร์ทั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และบนหลังคา (Solar Rooftop) เนื่องจากปัจจุบัน

กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เองกำาลังเติบโต

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงดำาเนินงานตามแผนธุรกิจสำาหรับปี 2561-2563 โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวน 

การทำางานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิต ควบคู่กับการพัฒนา 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าทางอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง โครงการ 

ขยายสถานีจ่ายไฟย่อย เพื่อเพิ่มการจ่ายไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี 

และสมุทรปราการ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้นสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะต้อง 

เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเติบอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

จากประธานกรรมการ
สาร

นายวิชิต แย้มบุญเรือง
ประธานคณะกรรมการ



6 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

สำาหรับทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต อุปสงค์ของหม้อแปลงไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการขยายตัวของโครงสร้างไฟฟ้า

พื้นฐานเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงกำาลังการผลิตติดตั้ง การขยายตัวของระบบสายส่งไฟฟ้า และการเติบโตของการลงทุนภาค

เอกชนทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน สำาหรับปี 2563 นี้ แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าภายใน

ประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของ GDP อีกทั้งยังมีโครงการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐตาม

แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับความ

ต้องการใช้ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) นับเป็นโอกาส

ทางธุรกิจที่สำาคัญในการผลักดันยอดขาย โดยบริษัทฯ จะรักษาและพัฒนาจุดแข็งของตนเอง ทั้งด้านการพัฒนาสินค้า

ความเชี่ยวชาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย อีกทั้งความมีชื่อเสียงภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ที่ลูกค้า

ให้ความเชื่อมั่นจนมียอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายในประเทศเป็นอันดับ 1 ตลอดมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง

กระบวนการผลิต โดยการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น รวม

ถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนที่

เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันการเงิน ที่ได้กรุณาให้ความวางใจและให้การสนับสนุนแก่

บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา เราจะมุ่งมั่นและทุ่มเททำางานหนักเพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวไป

ข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน คงความเป็นผู้นำาในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ควบคู่กับนโยบายมุ่ง

เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

 ในนามของคณะกรรมการ และผู้บริหาร

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

 

 ( น�ยวิชิต แย้มบุญเรือง )  

 ประธ�นคณะกรรมก�ร
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 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524 ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริ่มแรก จำานวน 4 ล้านบาท โดยมีกลุ่มครอบครัวน้อยใจบุญเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและ

จำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย (Distribution Transformer) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอกรัฐ” โดยจัด

จำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ได้รับ

ความเชื่อถือด้านการออกแบบและวิศวกรรม จนมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งตลอดมา

 ในปี 2537 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 302 ล้านบาทในปี 

2541 จากนั้นในปี 2549 ได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำาการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ 

“AKR”  และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 790 ล้านบาท มีจำานวนหุ้นสามัญรวม 790 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ต่อมาในปี 2555 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งทำาให้ทุน

จดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัทฯลดลงเป็น 632 ล้านบาท ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 

1,074.63 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 503 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท ทำาให้บริษัทฯ 

มีทุนจดทะเบียนเป็น 1,074.63 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,343.29 ล้านหุ้น จนถึงปัจจุบัน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความคิดริเริ่มที่จะหาธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องและสามารถสนับสนุนธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 

จึงเล็งเห็นความสำาคัญและความต้องการสำาหรับแหล่งพลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมองถึงศักยภาพและ

ปัจจัยต่างๆ ในประเทศไทย จึงได้เริ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน

หมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2547 บริษัทฯ จึงลงทุนจัดตั้งบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด เพื่อ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) โดยมีโรงงานผลิต ประกอบ และจำาหน่ายแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ ณ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยกำาลังการผลิต 15 MW ต่อปี ต่อมาในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโรงงานผลิต

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ด้วยกำาลังการผลิต 25 MW ต่อปี นอกจากนี้ ยัง

ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น และให้คำาปรึกษาในการ

อนุรักษ์พลังงานรวมถึงรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า และในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด ซึ่ง

ประกอบกิจการในด้านธุรกิจพลังงานทั้งหมด ทั้งเป็นผู้แทนจำาหน่าย ให้คำาปรึกษา เสนอราคา ประกวดราคา ลงทุนใน

อุตสาหกรรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งโรงไฟฟ้าต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ตั้งอยู่

ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ส่วนโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ จ.ระยอง นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการหม้อแปลงไฟฟ้าจำานวน 

10 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศไทย

นโยบายและทิศทางองค์กร
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานและมีความทนทานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ในทุกๆ ด้าน โดยดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับกิจการที่ดี ยึดหลักบรรษัทภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม 

นโยบายและภาพ
รวมของการประกอบธุรกิจ
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และมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำานึงถึงผู้ส่วนได้เสีย

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ดังนี้

 วิสัยทัศน์
 “เป็นองค์กรชั้นนำาด้านธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน”

 พันธกิจ
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า

 2. ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ศีลธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 ปรัชญาในการดำาเนินงาน
 “การยึดมั่นในคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า”

 นโยบายองค์กร
 1. ผลิตสินค้าและบริการได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

 2. ดำาเนินการรักษาคุณภาพของความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษที่เกิดจากวัตถุดิบ  

  ในกระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสินค้าและบริการขององค์กร

 3. องค์กรยึดมั่นในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเคร่งครัด

 5. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

 6. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากรที่จำาเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย  

  อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม

 7. นโยบายองค์กรได้เผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

 8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำานึงถึงผล 

  กระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯดำาเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยม “รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” จึงทำาให้บริษัทฯ เป็นผู้นำาด้าน

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายตลอดมา ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2561-2563 ดังนี้

แผนการดำาเนินธุรกิจ 3 ปี (ปี 2561-2563)
 แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 – 2563 คาดการณ์ว่าจะเติบโตด้าน GDP ประมาณ 3.7% - 4.0% และการเลือกตั้ง

ในปี 2562 จะเป็นตัวผลักดันให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้นปีละ 1,000 MW 

(ข้อมูลจากแผนพัฒนาผลิตกำาลังไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561-2580) ซึ่งทำาให้มีความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบจำาหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5,000 MW ในขณะที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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สูงมาก ทำาให้บริษัทฯ มีโอกาสในการจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับประเทศเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

 ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ไม่มีวันหมด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในปัจจุบัน

ระบบโซล่าร์เซลล์ยังมีราคาที่ถูกลง รวมถึงอนาคตค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้น จึงทำาให้ผู้ประกอบต่างๆ มีแนวคิดในการ

ประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ตามแผนพัฒนาผลิตกำาลังไฟฟ้าของ

ประเทศไทย ปี 2561-2580 (PDP 2018) กำาหนดแผนติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยปีละ 200 MW รวม

ถึงภาครัฐกำาลังพิจารณาเรื่องการติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรีในปีนี้ จึงเป็นแรงผลักดันให้ตลาดโซล่าร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย

คาดว่าในระยะเวลา 1-3 ปีนี้ จะมีโครงการการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น 

ทั้งในภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ทำาให้มีโอกาสในการจำาหน่ายแผงโซล่าร์  รวมถึงงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับทางผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

 บริษัทฯ จึงได้จัดทำาแผนธุรกิจสำาหรับปี 2561 – 2563 กำาหนดนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมุ่งเน้นผลกำาไร ด้าน

ความก้าวหน้าขององค์กร และด้านการลงทุน อีกทั้งกำาหนดกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านงานขาย 
  มุ่งเน้นทางด้านเพิ่มยอดรายได้และผลกำาไร ด้วยแผนการเพิ่มยอดรายได้ทั้งในส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าและเพิ่ม 

ยอดรายได้งานบริการเติบโตเฉลี่ยประมาณปีละ 10% และแผนการขายงานโซล่าร์เซลล์เฉลี่ยประมาณปีละ 400 ล้านบาท 

 2. ด้านการลงทุน
  มุ่งเน้นการลงทุนกับโครงการโซล่าร์รูฟเอกชน และโครงการโรงไฟฟ้าของภาครัฐ ตามแผนพัฒนาผลิตกำาลังไฟฟ้า 

ของประเทศไทย PDP ปี 2561 – ปี 2579

 3. ด้านงานผลิต 
  มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต  

เพิ่มเครื่องจักร ซึ่งในแผนธุรกิจนี้ได้วางแผนที่จะลดต้นทุนประมาณ 3-5% ของต้นทุนขาย และเพิ่มกำาลังการผลิตเฉลี่ย 

ปีละ 10%

 4. ด้านทรัพยากรมนุษย์
  มุ่งเน้นบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้หลักการหมุนเวียนพนักงานและนำา 

เครื่องจักรมาใช้ทดแทนพนักงาน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงระบบงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อ

ให้สอดคล้องและได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และเพิ่มกำาไร โดยเน้นการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ทันต่อ

ความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนี้ ซึ่งจะ

ส่งผลให้บริษัทฯ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้
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การขยายและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดย

 • การเพิ่มความสามารถของบุคลากรในการให้คำาแนะนำาในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึง 

การให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน

 • การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยการพัฒนา 

และอบรมทักษะฝีมือให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งที่สำาคัญในการที่จะรักษาความเป็นผู้นำาของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนธุรกิจ กลยุทธ์

และติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในรอบปี 2562 

 • บริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอกรัฐเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทฯ ถือ

อยู่จำานวน 999,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน 9,999,700 บาท คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ให้กับบุคคลภายนอก จำานวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุน

จดทะเบียน ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน 4,900,000 บาท เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุน

การดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ภายหลังการทำารายการดังกล่าว บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท เอกรัฐเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด จำานวน 509,970 หุ้น รวมเป็นจำานวนเงิน 5,099,700 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

50.99 ของทุนจดทะเบียน 

 • บริษัทฯ มีการลงทุนและปรับปรุงกระบวนการผลิต ประจำาปี 2562

  - ฝ่ายผลิตได้จัดหาเครื่องรัดเหล็กพืดใหม่ที่สามารถรัดแกนเหล็กและแคล้มป์หม้อแปลงฯ Wound Core 

ให้แน่นได้ เนื่องจากเครื่องเดิมที่มีอยู่นั้นไม่สามารถทำาได้ และยังสามารถนำาไปใช้รัดสิ่งของในหน่วยงานอื่นๆ ได้ เช่น 

แผนกบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

  - ฝ่ายผลิตได้เปลี่ยนคีมยำ้าสายขนาด 5 มิลลิเมตรและคีมยำ้าสายขนาด 7 มิลลิเมตรใหม่ เพื่อให้การผลิต 

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์เดิมไม่มีมาตรฐานรับรอง 

  - ฝ่ายควบคุมคุณภาพได้เพิ่มเครื่องทดสอบแก็สที่ละลายในนำ้ามันอีก 1 เครี่อง (Dissolved Gas Analysis)  

มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ใช้ในการวัดปริมาณแก๊สที่แตกตัวและละลายอยู่ในนำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า เพี่อตอบสนอง

งานบริการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น

 • รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2562 ได้แก่ 

  - โครงการฉลากเขียว บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อม 

ไทยเพิ่มเติมจำานวน 9 รายการ ตั้งแต่ขนาด 315 kVA – 2000 kVA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ผ่าน 

การประเมนิและตรวจสอบวา่ไดม้าตรฐานทางด้านสิง่แวดลอ้มตามขอ้กำาหนดม ีการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพือ่ผลติผลติภณัฑ ์

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
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  - บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัล “Chachoensao Labour Management Award 2019” และ “รางวัล 

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” จากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องชมเชยสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้าน

แรงงานที่ดีของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  - บริษัทฯ ได้รับรางวัล Clean Food Good Taste โครงการอาหารและแหล่งน้ำาปลอดภัย ประจำาปี 2562  

จากคุณชาติชาย ชัยกิตติภรณ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำาบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการรับประกัน 

ถึงคุณภาพของอาหารและนำ้าในโรงอาหารมีความสะอาดปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอกรัฐ” ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ

เพิ่มเติมจากการเล็งเห็นถึงความสำาคัญของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่แพร่

หลายในประเทศไทย จึงจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายโซล่าร์เซลล์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด มีทุนจดทะเบียน จำานวน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% จัดตั้งเมื่อวัน

ที่ 9 เมษายน 2547 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง และโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

โดยกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารร่วมกันกับบริษัทฯ จำานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ แสงเทียน, นายดนุชา น้อยใจบุญ, 

นายอนันต์ สันติชีวระเสถียร และนายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผน

ธุรกิจหลักที่กำาหนดไว้ 

 ปัจจุบันทรัพย์สินของบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด ได้ถูกจำาหน่ายให้กับบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ซึ่ง

เป็นบริษัทแม่ เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป 

 2. บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด มีทุนจดทะเบียน จำานวน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 50.99% จัดตั้ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เพื่อดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร

ร่วมกันกับบริษัทฯ จำานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายดนุชา น้อยใจบุญ, นางดารณี กันตามระ, นายอนันต์ สันติชีวระเสถียร  

และนางสาวอรุวี กนกพฤกษ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1,074.63 ล้านบาท

99.99% 50.99%

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
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 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าและรายได้จากงานบริการ โดยสามารถแสดงโครงสร้าง

รายได้ตามผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตามแผนภาพต่อไปนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม) ตั้งแต่ปี 2559-2561  

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2561 2562

ร�ยได้ % ร�ยได้ % ร�ยได้ %

รายได้จากการขายสินค้า 1,400.17 81.07 1,114.08 74.66 1,182.48 71.66

งานบริการ 193.61 12.82 197.84 13.26 210.31 12.75

รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

43.25 2.96 107.07 7.18 188.84 11.45

จำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 47.42 1.31 45.31 3.04 48.31 2.93

รายได้อื่น* 47.82 2.00 27.91 1.87 20.00 1.21

รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,732.27 100.00 1,492.21 100.00 1,649.94 100.00

* รายได้อื่น หมายถึง รายได้อื่นที่ไม่ใช่จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ 

  จากโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วย บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่  

บริษัท เอกรัฐ  โซล่าร์ จำากัดและบริษัท เอกรัฐเอ็นเนอย่ี จำากัดน้ัน สามารถจำาแนกลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ 

ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย งานบริการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และธุรกิจ

พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีโครงสร้างและรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ ดังน้ี้ี

ลักษณ
ะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

หม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการ รับจ้างติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์

จำาหน่ายกระแสไฟฟ้า
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   1. หม้อแปลงไฟฟ้�ระบบจำ�หน่�ย

    ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับความนิยม เชื่อถือ และไว้วางใจจากลูกค้า

อย่างสูงสุด ภายใต้เครื่องหมายการค้า“เอกรัฐ” ซึ่งเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงเทียบได้ตามมาตรฐานต่างๆ 

ระดับโลก ได้แก่ มาตรฐานสากล (IEC) มาตรฐานเยอรมัน (VDE&DIN) มาตรฐานอเมริกา(ANSI) และมาตรฐานญี่ปุ่น(JIS)

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเด่น คือ มีค่าความสูญเสียต่ำาสามารถทนต่อแรงดันฟ้าผ่า (Impulse Voltage) และกระแสลัดวงจร 

(Short-Circuit Current) ได้สูงสุดเมื่อเทียบกับหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป จึงมีอัตราการชำารุดเสียหายน้อยที่สุด

    บริษัทฯ จึงเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวที่กล้าปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการรับประกัคุณภาพ

หม้อแปลงไฟฟ้ายาวนานถึง 10 ปี สำาหรับหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิดที่ผลิตโดยบริษัทฯ และสำาหรับลูกค้าทุกรายที่ติดตั้ง 

ใช้งานในประเทศไทย

    บริษัทฯ สามารถออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ทุกชนิดตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานตาม

ความต้องการของลูกค้า IEC 60076, ANSI C57, VDE 0532 & DIN 4290, JIS, TIS 384-2543 (2000) โดย

หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีขนาดกำาลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1-30,000 kVA ทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส มีระบบแรงดัน

ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 36 kV กำาลังการผลิตสูงสุด 4,600 เครื่องหรือ 2,900 MVA ต่อปี 

    หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย (Distribution Transformer) ซึ่งใช้

แปลงแรงดันกระแสไฟฟ้าจากสายจ่ายแรงดันสูงของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภา (กฟภ.)

ที่ระดับแรงดัน 33 kV 22 kV หรือ 11 kV มาเป็นสายจ่ายแรงดันต่ำาที่ระดับแรงดัน 230 V หรือ 400 V เพื่อส่งต่อไป 

ยังผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย เช่น บ้านพักอาศัย ซึ่งจะเห็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ได้บนเสาไฟฟ้าสองข้างทาง แต่ก็มีบ้าง 

ที่หน่วยงานธุรกิจบางแห่งดำาเนินการขอรับกระแสไฟฟ้าแรงสูงจาก กฟน. หรือ กฟภ. โดยตรง และทำาการติดตั้ง 

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายเอง เพื่อลดแรงดันกระแสไฟฟ้า ให้เหมาะกับการใช้งาน หน่วยธุรกิจเหล่านี้ประกอบ

ด้วย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า เป็นต้น หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

    • หม้อแปลงไฟฟ้�ระบบจำ�หน่�ยแบบนำ้�มัน (Oil Type Distribution Transformer) ใช้นำ้ามัน 

เป็นตัวหมุนเวียนภายใน เพ่ือระบายความร้อนและทำาหน้าท่ีเป็นฉนวนด้วย ส่วนใหญ่หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบ 

นำ้ามัน นิยมติดตั้งกลางแจ้ง (Outdoor) ทั้งนี้สามารถแบ่งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบนำ้ามันได้อีก 2 ชนิด คือ

     - หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบนำ้ามันชนิดเปิด (Open Type with Conservator) เป็น

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายชนิดเก่าซึ่งนิยมใช้มานาน ระบายความร้อนด้วยนำ้ามันและมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ 

นอกจากนี้ยังมีสารซิลิก้าเจล (Silica Gel) สีฟ้าใสเป็นตัวช่วยดูดความชื้น และเป็นตัววัดค่าความเป็นฉนวนของนำ้ามัน

หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบนำ้ามันจะต้องตรวจสอบนำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่เสมอทุก 6-12 

เดือน 

     - หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบน้ำามันชนิดปิดผนึก (Hermetically Sealed Transformers) 

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบนำ้ามันชนิดนี้ตัวฝาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายจะปิดผนึกมิดชิด เพื่อไม่ให้อากาศ

เข้าได้ ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นได้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่ต้องมีสารซิลิก้าเจลช่วยในการกรองความชื้น 
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และยังสามารถรักษาสภาพความเป็นฉนวนของนำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน 

    • หม้อแปลงไฟฟ้�ระบบจำ�หน่�ยแบบแห้งชนิดเรซิน (Dry Type Cast Resin) โดยทั่วไปหม้อแปลง 

ไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบแห้งชนิดเรซินจะมีราคาสูงกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบนำ้ามันประมาณ 2-3 เท่า 

โดยมีขนาดกำาลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1-2,500 kVA และมีการระบายความร้อนโดยใช้อากาศ และใช้เรซินและโพลีเอสเตอร ์

เป็นตัวเคลือบขดลวดเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นตัวฉนวนป้องกันความร้อนได้ดี 

   2. ง�นบริก�ร

    งานบริการสามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มงานบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย 

และกลุ่มงานออกแบบ ติดตั้ง และบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้

    • กลุ่มง�นบริก�รบำ�รุงรักษ�และซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้�

     งานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า : หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำาคัญ เมื่อใด 

ก็ตามที่เกิดเหตุขัดข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าจนไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อนั้นก็จะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ในทันที 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงักลง จนอาจทำาให้เกิดการสูญเสียในระบบธุรกิจ 

เปน็มลูคา่สงู ดงัน้ันการวางแผนบำารงุรกัษาหมอ้แปลงไฟฟา้ตามระยะเวลาและรบัการบรกิารจากผู้ท่ีมคีวามรูค้วามชำานาญ 

โดยตรง นอกจากจะเป็นการยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานแล้ว ยังเป็นการป้องกันความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได ้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการครอบคลุมถึงการซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว โดยมุ่งเน้นเรื่องการให้บริการที่ครอบคลุม 

ทุกพื้นที่และรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งงานบริการของบริษัทฯ จะให้บริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า 

ทุกชนิดและทุกระบบแรงดันไฟฟ้า โดยการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้า (DGA) กรองและ

เปลี่ยนถ่ายน้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบและแก้ไขรอยรั่วซึม เปลี่ยนอะไหล่ ตรวจสอบ บริการซ่อมและ Overhaul 

รวมถึงการแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้าที่หน้างาน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในงานบริการบำารุงรักษา

และซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า 30 ปี พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องทดสอบที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถ 

ให้คำาแนะนำาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ในระหว่างการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัทฯได้

จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายสำารอง ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่จำานวนมากกว่า 100 เครื่อง ไว้สนับสนุน

แก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถทำาการยืมใช้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายจนกระทั่งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายที่

ลูกค้าสั่งซื้อผลิตเสร็จหรือทำาการซ่อมแซมเสร็จซึ่งจะมีระยะเวลาในการผลิตหรือซ่อมแซมไม่เกิน 3 เดือน โดยระยะเวลา 

ในการผลิตหรือซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายขึ้นอยู่กับขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย นอกจากนี้ลูกค้า 

สามารถเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายของบริษัทฯ ได้ หากลูกค้าไม่ต้องการซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย โดย

จะมีการทำาสัญญาให้เช่าแบบปีต่อป ี    
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• กลุ่มง�นออกแบบ ติดตั้งและบำ�รุงรักษ�ระบบไฟฟ้�

     กลุ่มงานออกแบบ ติดตั้งและบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า มีผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

     (1)  งานบำารุงรักษา On Load Tap Changer (อุปกรณ์ชิ้นส่วนหนึ่งของหม้อแปลงไฟฟ้า) โดยบุคลากร

ของบริษัทฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต On Load Tap Changer ทำาให้สามารถให้คำาแนะนำาการตรวจสภาพ

ตามวาระ เปลี่ยนอะไหล่ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยสามารถให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายได้ทุกยี่ห้อ และ

ทุกระบบไฟฟ้า

     (2)  งานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม : บริษัทฯให้บริการบำารุงรักษาและ

ซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยลูกค้าสามารถขอคำาปรึกษาเบื้องต้น

ได้ฟรี โดยการดำาเนินงานทีมงานบริการของบริษัทฯ จะตรวจเช็คแก้ปัญหาที่โรงงาน รวมถึงการติดตั้ง Test Run และ

การ Overhaul นอกจากนั้นยังให้บริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current :AC) ขนาดแรงดัน 

ไฟฟ้าต้ังแต่ 380 โวลต์ ถึง 6,600 โวลต์ และบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current :DC) ขนาดแรงดัน 

ไฟฟ้าตั้งแต่ 110 โวลต์ ถึง 1,200 โวลต์ รวมทั้งการเปลี่ยนโรเตอร์บาร์ พ่นพอกเพลา เปลี่ยนเพลา เชื่อมฝา หรือตีปลอก 

Laser Alignment Renew commutator และ slip-ring โดยมีการรับประกัน 1 ปี

     (3)  งานบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า : บริษัทฯ ให้บริการบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าเพ่ือเสริมประสิทธิภาพให้กับ 

ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยความสำาคัญท่ีต้องมีการบำารุงรักษาเชิงป้องกันของตู้ควบคุมจ่ายไฟอย่างต่อเน่ืองและสมำา่เสมอ  

เนื่องมาจากความสกปรกของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฝุ่นละออง ผง เขม่าควัน และคราบสกปรกอื่นๆ รวมถึงสาเหตุที่เกิดจาก 

ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมจ่ายไฟ เกิดการคลายตัวจนเกิดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นที่จุดต่อสายไฟฟ้า หรือจุดต่อระหว่าง

อุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงเกิดข้ึนจากความร้อนท่ีสะสมไว้เม่ือใช้งานทำาให้โลหะมีการขยายตัวและหดตัวเป็นประจำา ทำาให้อุปกรณ์ 

ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ต้องหยุดทำาการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมฉุกเฉิน ดังนั้นจึงควรทำาการบำารุงรักษา

อุปกรณ์ ด้วยการทำาความสะอาด และตรวจสอบจุดยึดต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แน่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถ

บำารุงรักษาได้ในรอบของการหยุดซ่อมบำารุงประจำาปีหรือบำารุงรักษาเมื่อพบปัญหาจุดร้อนโดยตรวจสอบได้จากการทำา 

Thermo vision

     (4)  งานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า : บริษัทฯ จำาหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์  

Alternator อุปกรณ์สำาหรับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า และบริการติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐาน รวมทั้งบริษัทฯ  

ได้ให้บริการการปรับปรุงชุดเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า และ ATS ให้เป็นระบบอัตโนมัติขนานเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า (Synchronize  

Generator) ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบริการซ่อมบำารุงรักษา (Preventive Maintenance) แบบรายครั้ง

หรือเป็นสัญญาบริการรายปี นอกจากนั้นบริษัทฯสามารถให้บริการซ่อมแซมหรือ Overhaul ชุดเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 

ของลูกค้าด้วยช่างที่ชำานาญและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

     (5)  งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั้งระบบ Medium และ Low Voltage ให้กับ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงการจ่ายไฟฟ้าได้ด้วยฝีมือการออกแบบและควบคุมงาน

โดยวิศวกรมืออาชีพ



17 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

     (6)  งานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) : บริษัทฯ เป็นผู้รับออกแบบ ติดตั้งและ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยระบบไฟ 69-115 kV ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนกระแสไฟฟ้าลงถึงร้อยละ  

15-20 และยังจะทำาให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพสูงยิ่งขึ้น 

     (7)  งานที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการ : โดยให้บริการให้คำาปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 

9000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/มอก.

18000 ระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 และระบบกิจกรรมข้อเสนอแนะ 

กิจกรรม 5 ส QCC HACCP เป็นต้น ด้วยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพที่ร่วมสร้างระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของธุรกิจและเป็นไปตามมาตรฐานบังคับภายในระยะเวลาอันสั้น

     (8)  งานบริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ : โดยให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและสอบเทียบ 

ด้านมิติ ด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 

ISO/IEC 17025 จากสำานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า 

ด้วยรถบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเคลื่อนที่ (Mobile Service Test) ซึ่งสามารถทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าได้โดยที่

หน้างานไม่มีไฟฟ้า และสามารถทำาการออกผลการทดสอบที่หน้างานและส่งข้อมูลผ่าน Internet ได้ทันที

     บริษัทฯ ได้มีการจัดต้ังศูนย์บริการและขายประจำาทุกภูมิภาค ซ่ึงมีความพร้อมท้ังด้านเคร่ืองมือ หม้อแปลง 

ไฟฟ้าระบบจำาหน่ายสำารองและวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ ควบคุมแต่ละศูนย์ เพ่ือให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง  

ด้วยความรวดเร็ว โดยศูนย์บริการและขายของบริษัทฯ จำานวน 10 แห่ง มีดังนี้
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ศูนย์บริก�ร พื้นที่ให้บริก�ร

1. ศูนย์กรุงเทพ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี

2. ศูนย์ฉะเชิงเทรา 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด

3. ศูนย์อยุธยา 12 จังหวัด ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท 

อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร

4. ศูนย์นครปฐม 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ราชบุรี สุพรรณบุรี

5. ศูนย์ขอนแก่น 9 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ เลย นครพนม มุกดาหาร หนองคาย

หนองบัวลำาภู สกลนคร

6. ศูนย์นครราชสีมา 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ 

อำานาจเจริญ มหาสารคาม ยโสธร

7. ศูนย์เชียงใหม่ 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำาพูน ลำาปาง น่าน แพร่ 

อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำาแพงเพชร พิษณุโลก

8. ศูนย์สงขลา 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พัทลุง

9. ศูนย์สุราษฎร์ธานี 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช

10. ศูนย์ภูเก็ต 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา

   3. โรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ (Solar Farm)

    ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) เพื่อผลิต 

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ตำาบลกรอกสมบูรณ์ อำาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี มีกำาลังการผลิต

ไฟฟ้าขนาด 0.627 เมกกะวัตต์ต่อปี จำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคา

รับซื้อไฟฟ้า (Adder) จำานวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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    ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯ ได้ขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

เพ่ิมข้ึนในเฟส 2 โดยต้ังอยู่ในสถานท่ีเดียวกันกับเฟส 1 กำาลังการผลิตขนาด 0.627 เมกกะวัตต์ต่อปี รวมเป็นกำาลังการผลิต 

ทั้งหมดขนาด 1.26 เมกกะวัตต์ต่อปี

 

 

    นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ยังได้งานในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 

สำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร โดยบริษัทฯ ได้ตกลงร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทองในการ

ดำาเนินการโครงการนี้ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการพัฒนาโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การลงทุน การออกแบบ การจัดซื้อ  

และการก่อสร้างโครงการ หรือเรียกว่า EPC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการผลิต ส่ง และจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

ให้กับการไฟฟ้านครหลวง อัตราการรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 5.66 บาทต่อหน่วย คงที่ตลอดอายุสัญญา 25 ปี ตั้งอยู่ที่ตำาบล

ละหาร อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า ขนาด 3.35 เมกกะวัตต์ต่อปี 
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   4. ธุรกิจพลังง�นแสงอ�ทิตย์

    บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Module) อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการออกแบบ

และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น และให้คำาปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม มอก.1843-2553 หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

IEC 61215 และ มอก.2580 หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล IEC 61730 สำาหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกำาลังไฟฟ้า

ตั้งแต่ 5 วัตต์ถึง 340 วัตต์ จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

    สำาหรับงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์นี้ สามารถแบ่งรายละเอียดตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการได้ดังนี้

    • เซลล์แสงอ�ทิตย์ (Solar Cell)

     บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เต็มกำาลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2561 

บริษัทฯ ดำาเนินการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่โรงงานผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง 

ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายทางบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือการด้อยค่าของทรัพย์สิน 

ทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีดังกล่าวเป็นรายการ “ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร” 

จำานวนทั้งหมด 349.09 ล้านบาท ปรากฎในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

     ในปี 2562 โรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ยังมีปริมาณการผลิตไม่มากนัก เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคา

สูงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศจีน ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ยังคงสูงเกินกว่า 

ที่จะแข่งขันได้ ซึ่งเกิดจากปัจจัยในการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต เพราะต้องนำาเข้าจากต่าง

ประเทศ 

    • แผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ (Solar PV Module)

     บริษัทฯ ผลิตและจำาหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon Solar Module) 

ตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยบริษัทฯ สามารถผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่กำาลังไฟ 30 วัตต ์

จนถึง 340 วัตต์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และมีกำาลังการผลิต 15 เมกะวัตต์ต่อปี โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

ที่บริษัทฯ ผลิตได้จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 18 ของ 

พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ได้รับ โดยมีอายุการใช้งาน 20-25 ปี 
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การตลาดและการแข่งขัน

นโยบ�ยก�รตล�ดของผลิตภัณฑ์และบริก�ร

กลยุทธ์ก�รแข่งขัน

1.  หม้อแปลงไฟฟ้�ระบบจำ�หน่�ย

    บริษัทฯ มุ่งเน้นการจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายที่มีคุณภาพสูง โดยปัจจัยที่สนับสนุนการผลิต

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ได้แก่

    • การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ได้แก่ เหล็กซิลิคอน (Silicon Steel) คอยล์ นำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า กระดาษ

ฉนวน เป็นต้น ซึ่งวัสดุที่ใช้มีทั้งสั่งซื้อจากในประเทศ เช่น ลวดทองแดง นำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น และวัสดุที่สั่งซื้อ

จากต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน (Silicon Steel), Coil, Cast Resin เป็นต้น

    • การใช้เคร่ืองจักรทันสมัย อาทิเช่น เคร่ืองพับครีบซ่ึงใช้สำาหรับพับแผ่นเหล็กยาวให้เป็นครีบลอน เพ่ือทำาเป็น 

ครีบระบายความร้อนของผนังหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายให้มีรอยเชื่อมต่อน้อยที่สุด เพื่อมิให้มีรอยรั่วซึมของตัวถัง  

และเครื่อง Foil Winding ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตขดลวดแรงดันตำ่าให้มีคุณสมบัติการกระจาย 

ของกระแสไฟฟ้าอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ โดยทนต่อกระแสลัดวงจร และการกระชากของกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 

ซึ่งไม่ทำาให้คอยล์เสียหาย

    • บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆจากบริษัทช้ันนำาท่ัวโลก เช่น Starkstrom-Geratebau GmbH  

ประเทศเยอรมัน Westing House Co.,Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Elco Co.,Ltd. ประเทศอิสราเอล เช่น  

รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบนำ้ามันชนิดปิดผนึก และหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ

จำาหน่ายแบบแห้งชนิดเรซินจาก Starkstrom-Geratebau GmbH ประเทศเยอรมันในขั้นตอนการออกแบบและ 

การผลิต โดยในการผลิตบริษัทฯ ได้คำานึงถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถนำามาใช้งานในประเทศ 

ได้อย่างเหมาะสม

    • ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายมานาน  

โดยได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทชั้นนำาทางเทคโนโลยีการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของโลกหลายแห่ง เช่น Westing House 

Co.,Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา Elco Co.,Ltd. ประเทศอิสราเอล Starkstrom-Geratebau GmbH ประเทศเยอรมัน 

เป็นต้น 

    ซึ่งจากกรรมวิธีการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีคุณภาพ  

ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับใบรับรองการทดสอบคุณภาพทางไฟฟ้าในด้านการทนต่อการลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า 

ระบบจำาหน่ายจากสถาบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับ 

การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นรายแรกของผู้ผลิต 

หม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศ ทำาให้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายของบริษัทฯ เป็นท่ีเช่ือถือในคุณภาพและได้รับการยอมรับ 

จากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ 
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2. ง�นบริก�ร

    งานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า และงานบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ ถือเป็นงาน 

ท่ีมีความสำาคัญอย่างมากเน่ืองจากเป็นการป้องกันความเสียหายรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยบริษัทฯ จะเน้นการใช้ศูนย์บริการ 

และขาย 10 แห่งทั่วประเทศ ในการให้บริการลูกค้าในการตรวจสอบ บำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า และ

ระบบไฟฟ้าอ่ืนๆอย่างรวดเร็วตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงกลยุทธ์ทางด้านการบริการน้ีทำาให้บริษัทฯ สามารถดูแลลูกค้าได้ท่ัวถึง 

เกือบทุกจังหวัด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ว่าจะได้รับการให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยมี

การตรวจสอบ บำารุงรักษาและซ่อมแซมอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3. ง�นพลังง�นแสงอ�ทิตย์

    บริษัทฯ มุ่งเน้นนโยบายผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยแผงเซลล ์

แสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ ผลิตจะได้รับการทดสอบทุกแผงก่อนส่งไปจำาหน่ายให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผงเซลล์แสง

อาทิตย์ที่ผลิตจะมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ไม่ว่าจะเป็น มอก.1843-2553 หรือ

เทียบเท่า IEC 61215 และ มอก.2580 หรือเทียบเท่า IEC 61730 จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

1.  หม้อแปลงไฟฟ้�ระบบจำ�หน่�ย

    ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบนำ้ามัน (Oil Type Distribution Transformer) จะมุ่งเน้น

ไปที่ลูกค้ารัฐวิสาหกิจและลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้ารัฐวิสาหกิจจะมีลูกค้าที่สำาคัญ ได้แก่ การไฟฟ้า 

นครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค โดยบริษัทฯ จะเข้าร่วมประกวดราคากับรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่งเป็นประจำาซึ่งบริษัทฯ

สามารถชนะการประกวดราคาได้อย่างสมำ่าเสมอ สำาหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีการ 

ขยายงานสูงซ่ึงเป็นตลาดสำาคัญท่ีใช้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายจำานวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสื่อสาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นต้น โดยการจำาหน่ายแก่ลูกค้า 

ภาคเอกชนจะเน้นการจำาหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้า ดังต่อไปนี้

    • ผู้รับเหม�ร�ยใหญ ่บริษัทฯ จะสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วิศวกร ฝ่ายจัดซื้อจนถึง 

ผู้บริหารระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนข้อมูลเทคนิคและสร้างกิจกรรมระหว่างผู้บริหารทั้งสองฝ่ายให้ใกล้ชิด 

ในส่วนการติดตามงานมีการประชุมโครงการทุกสัปดาห์เพื่อสรุปความคืบหน้าจนกระทั่งปิดการขาย

    • ผู้รับเหม�ขน�ดกล�งถึงเล็ก บริษัทฯ จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารสูงสุดเพื่อสนับสนุน

ข้อมูลและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ และมีการแบ่งพื้นที่ให้พนักงานขายรับผิดชอบอย่างชัดเจน

    • เจ้�ของโครงก�ร บริษัทฯ จะทำาการหาข้อมูลโครงการต่างๆ เพื่อเจาะเข้าไปให้ถึงผู้รับผิดชอบของ

ฝ่ายเจ้าของโครงการเพื่อนำาเสนอให้เห็นถึงความสำาคัญของการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายที่มีคุณภาพสูง  

ความสำาคัญของการรับประกันท่ียาวนาน และตระหนักถึงความเสียหายเม่ือใช้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายคุณภาพตำา่ 

เพื่อให้เจ้าของโครงการเน้นยำ้าไปที่ผู้รับเหมาให้เลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพ
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ย้อนกลับสารบัญ

    การกำาหนดเป้าหมายและแผนการขายในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบแห้งชนิดเรซิน (Dry Type  

Cast Resin) โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายดังต่อไปนี้

    • กลุ่มอ�ค�รสูง บริษัทฯ จะทำาการรวบรวมข้อมูลทั้งระบบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำาเสนอสินค้าเข้าสู่

ช่องทางการขาย และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดจนจบกระบวนการขาย

    • กลุ่มผู้รับเหม�ที่เข้�ร่วมประมูลง�นปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้�ของก�รไฟฟ้�นครหลวง เนื่องจากการ 

ไฟฟ้านครหลวงมีนโยบายท่ีจะปรับเปล่ียนระบบไฟฟ้าอาคารต่างๆ ซ่ึงการปรับเปล่ียนระบบไฟฟ้าดังกล่าวจะมีการ 

เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบนำ้ามันมาเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายแบบแห้ง ดังนั้นทางบริษัทฯ จะ 

ติดตามข่าวการประกวดราคางานปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และเสนอราคาหม้อแปลงไฟฟ้า 

ระบบจำาหน่ายแบบแห้งให้กับผู้รับเหมาท่ีเข้าร่วมประมูลงานดังกล่าว  โดยมีการประสานงานกับผู้รับเหมาท่ีเข้าร่วมประมูลงาน 

ท้ังในด้านกระบวนการออกแบบ การเสนอราคา การทดสอบ และการตรวจรับงาน

    • กลุม่ท่ีมปีญัห�ก�รระเบดิของหม้อแปลงไฟฟ้�ระบบจำ�หน�่ยและมีก�รซือ้ทดแทน บรษิทัฯ จะจดัทำาแผน 

เพื่อรองรับการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายของคู่แข่งซึ่งจะมีอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งจะมีการทำาบัญชี

ผู้รับผิดชอบดูแลอาคารต่างๆ ทั่วประเทศ แล้วนำาเสนอต่อลูกค้าทราบว่า หากหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายระเบิด 

จะติดต่อได้อย่างไรเพื่อบรรเทาความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำาไปสู่การขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย 

เครื่องใหม่ 

    • กลุ่มอ�ค�รใหม่ ซึ่งจะเน้นการนำาเสนอข้อมูลทางเทคนิคแก่ผู้ออกแบบ เพื่อกำาหนดข้อมูลทางเทคนิค

ตั้งแต่เริ่มโครงการ และติดตามอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเจ้าของโครงการสามารถจัดหาผู้รับเหมาได้ และติดตามเสนอราคา 

จนจบการขาย

    ทั้งนี้ลูกค้าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายรายใหญ่ในประเทศของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าหน่วยงาน 

ราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ส่วนลูกค้าภาคเอกชนก็จะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง โดยกลุ่ม 

ลูกค้าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายของบริษัทฯ ในปี 2562 จะเป็นลูกค้าเอกชนในประเทศ ลูกค้าราชการและ

รัฐวิสาหกิจ และลูกค้าต่างประเทศ เท่ากับ 776.90 276.77 และ 102.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.20 23.97 

และ 8.83 ตามลำาดับ

2. ง�นบริก�ร

    ลูกค้าเป้าหมายของงานบริการ ได้แก่ 

    • กลุ่มลูกค้�ภ�คเอกชนท่ีมีหม้อแปลงไฟฟ้�ระบบจำ�หน่�ยใช้อยู่แล้ว    โดยบริษัทฯ มีการรับประกันการใช้งาน 

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายของบริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปี ซ่ึงเม่ือหมดระยะเวลาประกันแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงใช้งาน 

บริการของบริษัทฯ ต่อ สำาหรับในส่วนของการซ่อมบำารุงหม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้ออื่น บริษัทฯ จะใช้ความได้เปรียบจากการ 

ที่มีศูนย์บริการและขายที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เข้าไปเสนองานให้บริการบำารุงรักษาและซ่อมแซม

หม้อแปลงไฟฟ้าแก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถเสนอขายงานบริการระบบไฟฟ้าร่วมกับการเสนอขายหม้อแปลงไฟฟ้า 

ระบบจำาหน่าย และงานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย เช่น งานรับจ้างตรวจเช็คตู้ 

MDB (Main Distribution Board) งานรับเหมาระบบไฟฟ้าแรงดันสูง-แรงดันตำ่า เป็นต้น
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ย้อนกลับสารบัญ

    • กลุ่มโรงง�นอุตส�หกรรมที่ต้องมีหนังสือรับรองคว�มปลอดภัยในระบบไฟฟ้�ภ�ยในโรงง�น เนื่องจาก

กฎระเบียบของทางราชการได้กำาหนดให้โรงงานต้องมีหนังสือรับรองความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ดังนั้น 

จึงเป็นโอกาสที่จะขยายการขายงานบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และงานที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานทั้งอาคารควบคุม  

(ปพอ.86) และโรงงานควบคุม (ปพร.56)

    • กลุ่มโรงง�นอุตส�หกรรมขน�ดใหญ ่ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขายงานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซม 

ระบบไฟฟ้าที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

    • ส่วนง�นร�ชก�ร บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยกับหน่วยงานราชการในทุกๆ ปี 

ตัวอย่างงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยที่บริษัทฯ ได้งาน เช่น สถานีไฟฟ้าวิหารแดง สถานีไฟฟ้าหนองใหญ่ และ

สถานีไฟฟ้าไทรโยค โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยอีกในปีถัดๆ ไป

3. ง�นด้�นพลังง�นแสงอ�ทิตย์

     ลูกค้าของบริษัทฯ จะมีทั้งลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มที่ดำาเนินธุรกิจจำาหน่าย

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กลุ่มท่ีดำาเนินธุรกิจบริการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีได้รับการสนับสนุน 

ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่มีความสนใจการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อประโยชน์ในการ 

ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม BOI โดยสามารถนำาหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี  

เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน พร้อมกับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

นโยบ�ยด้�นร�ค�

1.  หม้อแปลงไฟฟ้�ระบบจำ�หน่�ย

    ในการกำาหนดราคาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย บริษัทฯ จะกำาหนดราคาในระดับท่ีใกล้เคียงกับ 

คู่แข่งโดยจะอาศัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขายเป็นจุดขาย การกำาหนดราคา

จะใช้เกณฑ์ต้นทุนวัตถุดิบบวกต้นทุนการผลิตบวกต้นทุนการขายและบริหารบวกส่วนอัตรากำาไรที่ต้องการ ทั้งนี้อัตรา

กำาไรที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า ปริมาณการสั่งซื้อ และกำาลังการผลิตที่มีอยู ่

ในนั้น เป็นต้น

2.  ง�นบริก�ร

    ในการกำาหนดราคางานบริการ บริษัทฯ จะกำาหนดราคาในระดับที่เหมาะสมซึ่งจะมีราคาใกล้เคียงกับราคา

ของคู่แข่งขัน โดยจะเน้นในเรื่องคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ

ลูกค้าระยะยาว ซึ่งจะทำาให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายงานบริการ และผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ ได้
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3. ง�นด้�นพลังง�นแสงอ�ทิตย์

    ในส่วนของการกำาหนดราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัทฯ จะกำาหนดราคาในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับ 

คู่แข่งขัน โดยจะใช้เกณฑ์ต้นทุนต้นทุนการผลิตบวกต้นทุนอื่นๆ และบวกอัตรากำาไรที่ต้องการ ทั้งนี้ราคาแผงเซลล ์

แสงอาทิตย์จะผันแปรตามราคาวัตถุดิบหลัก คือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นวัตถุดิบ 

ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความสำาคัญและมีมูลค่าสูง 

ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย

1.  หม้อแปลงไฟฟ้�ระบบจำ�หน่�ย

    ช่องทางการจัดจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ตลาดใหญ่ๆ คือ ตลาดใน

ประเทศ และตลาดต่างประเทศ 

    ตลาดในประเทศสามารถจำาแนกช่องทางการจัดจำาหน่ายออกได้  2  ช่องทาง ได้แก่ 

    - การขายโดยตรง ซึ่งจะมีฝ่ายขายในประเทศและศูนย์บริการและขายทั้ง 10 แห่ง เป็นช่องทางสำาคัญ 

ในการขาย สามารถจำาแนกลูกค้าได้ 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าภาคราชการ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งจะดำาเนินการขายผ่านการเข้าประมูลงานโดยตรง และลูกค้าภาคเอกชน 

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสำานักงาน หรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยการ

ขายให้แก่ลูกค้าซึ่งกำาลังจะขยายธุรกิจหรือเจ้าของโครงการต่างๆ ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการ

ประกอบการ

    - การขายโดยผ่านคนกลาง ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้รับเหมาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ประมูลงานได้ทั้งจาก

ภาครัฐบาลและภาคเอกชนแล้วจึงสั่งซื้อจากบริษัทฯ อีกต่อหนึ่ง 

    ปัจจุบันสัดส่วนการจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายในประเทศของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นลูกค้า 

ภาคเอกชนประมาณร้อยละ 73.71 และเป็นลูกค้าภาคราชการประมาณร้อยละ 26.29  ทั้งนี้สามารถแสดงสัดส่วน

การจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายตามประเภทลูกค้าตั้งแต่ปี 2560-2562 ได้ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทลูกค้�/ปี 2560 2561 2562

ร�ยได้ % ร�ยได้ % ร�ยได้ %

เอกชน 850.88 69.68 810.80 90.73 776.09 73.71

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 370.25 30.32 82.82 9.27 276.77 26.29

รวม 1,221.13 100.00 893.62 100.00 1,052.86 100.00
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    ตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีทั้งการขายผ่านตัวแทนจำาหน่าย (Dealer) และการขายโดยตรงจากบริษัทฯ โดย

ตลาดต่างประเทศถือเป็นเป้าหมายในการขยายตลาดที่สำาคัญในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในตลาดแถบภูมิภาค 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และตะวนัออกกลาง ซึง่มสีถติอิตัราการบรโิภคไฟฟา้ตอ่หวัต่ำา กอปรกบัการบรโิภคหมอ้แปลงไฟฟา้ 

ระบบจำาหน่ายยังต้องอาศัยการนำาเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้กลุ่มประเทศเหล่านี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาประเทศ 

โดยมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจหันมาขยายฐานการลงทุนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้า และ

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายเพิ่มขึ้น

    อย่างไรก็ดีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายของบริษัทฯ ของตลาดในประเทศยังมีสัดส่วน

ร้อยละ 91.17 ของรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายทั้งหมด โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบจำาหนา่ยในตลาดตา่งประเทศมสีดัสว่นร้อยละ 8.83 ของรายได้ทัง้หมด แต่คาดวา่ในอนาคตสัดส่วนรายไดจ้ากตลาด

ต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอีก โดยบริษัทฯ จะทำาการเจาะตลาดต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าในตลาดต่างประเทศ 

ไดย้อมรบัในคณุภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจำาหนา่ยของบรษิทัฯ ทัง้นีส้ามารถจำาแนกรายไดจ้ากการขายหมอ้แปลงไฟฟา้ 

ระบบจำาหน่ายจำาแนกตามตลาดของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2560-2562 ได้ดังตารางข้างล่างนี้

ต�ร�งแสดงร�ยได้จ�กก�รข�ยหม้อแปลงไฟฟ้�จำ�แนกต�มตล�ดของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560-2562

(หน่วย:บาท)

ตล�ด 2560 2561 2562

ร�ยได้ % ร�ยได้ % ร�ยได้ %

ในประเทศ 1,221.13 90.13 893.62 86.30 1,052.86 91.17

ต่างประเทศ 133.65 9.87 141.82 13.70 102.02 8.83

รวม 1,354.78 100.00 1,035.44 100.00 1,154.88 100.00

ต�ร�งแสดงมูลค่�ที่ลูกค้�ในแต่ละประเทศสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้�ของบริษัทฯ ในปี 2560-2562

ประเทศ มูลค่�(ล้�นบ�ท) ร้อยละของยอดข�ย*

2562 ลาว 54.28 4.70

มาเลเซีย 23.82 2.06

บรูไน 18.93 1.64

พม่า 2.23 0.19

ออสเตรเลีย 1.97 0.17

ฟิลิปปินส์ 0.61 0.05

กัมพูชา 0.18 0.02
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ประเทศ มูลค่�(ล้�นบ�ท) ร้อยละของยอดข�ย*

2561 ลาว 76.36 7.37

มาเลเซีย 31.59 3.05

บรูไน 33.63 3.25

ฮ่องกง 0.25 0.02

2560 ลาว

มาเลเซีย

บรูไน

พม่า

คองโก

กัมพูชา

สิงคโปร์

ฮ่องกง

ฟิลิปปินส์

79.94

25.39

11.83

5.40

4.34

2.46

1.86

1.30

1.12

8.12

2.58

1.20

0.55

0.44

0.25

0.19

0.13

0.11

2.  ง�นบริก�ร

    ในปี 2562 สัดส่วนรายได้ของงานบริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภาคเอกชน โดยบริษัทฯ จะเสนอ 

การขายงานบริการพร้อมๆ กับเสนอขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย นอกจากนี้ศูนย์บริการและขายอีก 10 แห่ง

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ก็จะเป็นกำาลังสำาคัญในการขายงานบริการเนื่องจากมีโอกาสพบปะกับลูกค้าต่างๆ เป็น

จำานวนมาก ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่ช่างประจำาศูนย์บริการออกไปให้บริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะเสนอ

ขายงานบริการไปพร้อมกันด้วย หรือในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายก็มักจะติดต่อ 

ศูนย์บริการและขายของบริษัทฯ ก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีศูนย์บริการและขายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้า 

ที่มาติดต่อขอรับบริการจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้บริการบำารุงรักษาและ

ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายทุกยี่ห้อ 

3.  ง�นด้�นพลังง�นแสงอ�ทิตย์

    ปัจจุบันสัดส่วนงานติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นลูกค้าภาคเอกชน 

ท้ังหมด สำาหรับช่องทางการจำาหน่ายบริษัทฯ จะมีทีมการตลาดออกไปพบปะลูกค้าเพ่ือเสนอขายผลิตภัณฑ์อย่างสมำา่เสมอ  

และติดตามข่าวสารเพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ของหน่วยงานราชการและเอกชน ที่ได้รับ

การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล อาทิเช่น โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโครงการติดตั้ง Solar 

Roof เพื่อประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ภายในกิจการของตนเอง 
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สภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน 

1. หม้อแปลงไฟฟ้�

    ไฟฟ้านับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และการขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้า 

จะสอดคล้องกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยพบว่า อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบกำาลัง 

และระบบจำาหน่ายภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่ม 

ฟื้นตัวขึ้น

    สำาหรับตลาดต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศ

มาเลเซีย ประเทศบรูไน เป็นต้น ประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล เป็นต้น และประเทศ

ในกลุ่มทวีปออสเตรเลีย จะพบว่า ในแต่ละประเทศมีแนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้า เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวและมีความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นก็จำาเป็นต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีพิกัดในการใช้งานอย่างเพียงพอ

2. ง�นบริก�ร

    อุตสาหกรรมงานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ยังมีแนวโน้มเติบโตสมำ่าเสมอตามยอดขาย 

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีมากขึ้น ซึ่งจะทำาให้อุตสาหกรรมงานบริการมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอุตสาหกรรม

งานบริการยังสามารถเติบโตจากงานบริการระบบไฟฟ้า เช่น การรับรองความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของโรงงาน และ

งานบริการบำารุงรักษาและระบบไฟฟ้าที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

3. ง�นด้�นพลังง�นแสงอ�ทิตย์

    ความขาดแคลนพลังงานจากฟอสซิลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจาก 

ภาวะโลกร้อน ประกอบกับเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำาให้ราคาลดลงมาก  

เป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนหันมาสนใจในธุรกิจการผลิตพลังงานชนิดน้ีมากข้ึน คาดการณ์ว่าแนวโน้มอุปสงค์การใช้พลังงาน 

จาก Solar PV อีก 5 ปี ข้างหน้าของประเทศชั้นนำา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และอเมริกา จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของอุปสงค์

ทั้งโลก ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการขยายการผลิตมากขึ้น ดังนั้น โซล่าร์เซลล์จึงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอีกมาก 

และเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าและการขยายตัวที่สูงมาก 

    อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีการเติบโตสูงมากขึ้นเช่นกัน จากสถิติของ

กรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่า ผลการดำาเนินงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

สภ�พก�รแข่งขัน

1. หม้อแปลงไฟฟ้�

    ปัจจุบันมีผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายอยู่ในตลาดจำานวนมาก จึงส่งผลให้มีการแข่งขันสูงมากขึ้น 

กว่าท่ีผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังคงมียอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายสูงสุดเป็นอันดับหน่ึง เฉล่ียต้ังแต่ปี 2560-2562  
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และมีส่วนแบ่งตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นผู้นำาใน 

อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายในประเทศไทย สำาหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ม ี

การสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิต ขยายฐานลูกค้าและแลกเปลี่ยน

เทคโนโลยีต่างๆ 

2.  ง�นบริก�ร

    บริษัทฯ เป็นผู้นำาในงานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าหลังการขาย เนื่องจากบริษัทฯ  

มีข้อได้เปรียบจากการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ มีศูนย์บริการและขายมากที่สุดในประเทศถึง 10 แห่งกระจาย

อยู่ทั่วภูมิภาค บริการรับแจ้งเหตุและบำารุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ทำาให้สภาพการแข่งขันในธุรกิจงานบริการ 

ยังไม่รุนแรงนัก

3. ง�นด้�นพลังง�นแสงอ�ทิตย์

    ในปัจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมีสภาพการแข่งขันค่อนข้างสูง เน่ืองจากมีผู้ประกอบการ 

ให้ความสนใจในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการจำาหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ไปยังตลาดต่างประเทศที่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงรองรับอยู่ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศ

พม่า, ลาว, เวียดนาม ฯลฯ 

    ส่วนธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เป็นการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน 

ของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ 

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

1. หม้อแปลงไฟฟ้�

    บริษัทฯ ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายระบบจำาหน่ายที่มีกำาลังไฟฟ้า ตั้งแต่ 1-30,000 กิโลโวลต์

แอมแปร์ (kVA) และมีระบบแรงดันไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 36 กิโลโวลต์ (kV) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอกรัฐ” โดยมี

โรงงานประกอบแกนเหล็ก ขดลวด และอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 6 ตำาบล 

ท่าสะอ้าน อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงงานผลิตตัวถังโลหะตั้งอยู่ที่ 260 หมู่ 6 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา 

ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตและอัตราการใช้กำาลังการผลิตในช่วง 2560-2562 ดัง

ตารางข้างล่างนี้ 

ตารางแสดงกำาลังการผลิตและปริมาณการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายของบริษัทฯ 

กำ�ลังก�รผลิต 2560 2561 2562

กำาลังการผลิต (kVA.)* 2,850,000 2,850,000 2,900,000

ปริมาณการผลิต (kVA.) 2,608,514 2,054,277 1,999,340

อัตราการใช้กำาลังการผลิต (%) 91.53 72.08 68.94

* กำาลังการผลิตคำานวณจากการทำางานเต็มเวลา 1 กะ (8 ชั่วโมง) และทำางานล่วงเวลาเพิ่มอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน
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    สำาหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย คือ ลวดทองแดง เหล็กซิลิคอน นำ้ามัน

หม้อแปลงไฟฟ้า เหล็กผลิตตัวถัง หางปลา ทองแดงแผ่น Coil Cast Resin และอุปกรณ์ต่างๆ มีท้ังท่ีจัดซ้ือจากในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่ใกล้เคียงกัน โดยวัตถุดิบที่สั่ง

จากในประเทศ ได้แก่ นำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า เหล็กผลิตตัวถัง หางปลา ลวดทองแดงอาบนำ้ายา เป็นต้น ส่วนวัตถุดิบ 

ที่นำาเข้าจากต่างประเทศได้แก่ เหล็กซิลิคอน ทองแดงแผ่น Coil Cast Resin เป็นต้น โดยสามารถแสดงรายละเอียด

มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ แยกตามแหล่งที่จัดซื้อได้ดังตารางข้างล่างนี้

ตารางแสดงรายละเอียดมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560-2562 (หน่วย : ล้านบาท)

แหล่งจัดซื้อวัตถุดิบ 2560  2561 2562

มูลค่� % มูลค่� % มูลค่� %

ในประเทศ 256.51 48.9 204.00 38.58 454.10 54.96

ต่างประเทศ 267.86 51.1 324.77 61.42 372.10 45.04

รวม 524.37 100.00 528.76 100.00 826.20 100.00

2. ง�นบริก�ร 

    ในส่วนของงานบริการ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายจำานวนมากกว่า 100 เครื่อง ไว้

บริการให้ลูกค้ายืมหรือเช่า และอะไหล่ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายไว้บริการลูกค้าใน

กรณีหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายของลูกค้าชำารุดหรือถึงกำาหนดการบำารุงรักษา โดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการและขาย

ทั่วประเทศทั้ง 10 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการแก่ลูกค้ารวมทั้งมีการบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ

สอบเทียบด้านมิติ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งบุคลากรที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นผู้ที่มีความรู้

และประสบการณ์สูง โดยบุคลากรทุกคนจะผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการทุกคนก่อนออกไป

ปฏิบัติงานจริง

3.  ง�นด้�นพลังง�นแสงอ�ทิตย์

    • แผ่นเซลล์แสงอ�ทิตย์ (Solar Cell)

    วัตถุดิบที่สำาคัญในการผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ เวเฟอร์ ซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย จึงต้อง 

นำาเข้าเวเฟอร์จากผู้ผลิตท่ีต่างประเทศ เพ่ือนำามาผลิตเป็นแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ หลังจากน้ันจึงส่งไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ 

ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งนำาไปผลิตเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อจัดจำาหน่ายในประเทศ
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    • แผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ (Solar Module)

    บริษัทฯ ผลิตและจำาหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon Solar Module) 

ตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีราคาเหมาะสม ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อให้สามารถนำามาผลิตเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้า และมีราคาที่

สามารถแข่งขันได้ในท้องตลาด 

    จากการผลิตทั้งแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำาให้บริษัทฯ มีใบรับรอง CO เพื่อส่งออก

ไปยังประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา 

    • โรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ (Solar Farm)

    สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ของบริษัทฯ จำานวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ อำาเภอศรีมหาโพธิ์ 

จังหวัดปราจีนบุรี และอำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นั้น บริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการพัฒนาโครงการทั้งหมด ตั้งแต่

การลงทุน การออกแบบ การจัดซื้อ และการก่อสร้างโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการผลิต ส่ง และจำาหน่าย

พลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 

    บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์บางส่วนของโครงการเอง ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์และหม้อแปลงไฟฟ้า  

รวมถึงเป็นผู้จัดซื้ออุปกรณ์ส่วนอื่นๆ ที่เหลือเพื่อการพัฒนาโครงการเองทั้งหมด ดังนั้น รูปแบบการรับประกันอุปกรณ์  

(Product Warranty) จึงเป็นลักษณะ Direct Guarantee จากผู้จำาหน่ายอุปกรณ์แต่ละชนิดให้กับบริษัทฯ โดยตรง  

    สำาหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์และหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการและรับประกันให้กับโครงการ

ด้วยตัวเอง ในกรณีที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือหม้อแปลงไฟฟ้าชำารุด บริษัทฯ สามารถนำาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม ่

ไปเปลี่ยนทดแทนหรือดำาเนินแก้ไขปัญหาที่เกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าได้ทันทีเพราะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เหล่านั้นเอง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งในขั้นตอนการผลิต 

บางขั้นตอนต้องมีการพ่นสีชิ้นงานและล้างทำาความสะอาดชิ้นงาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หากมีระบบ 

การกำาจัดของเสียไม่ดีเพียงพอ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้มีการจัดทำาระบบขจัดละอองส ี

ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และ

ชุมชนผู้ที่อาศัยใกล้เคียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบที่ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเจือปน เช่น 

    - การใช้สีนำา้เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยการใช้นำา้เป็นส่วนผสมแทนการใช้สีนำา้มันท่ีต้องใช้ทินเนอร์ 

เป็นตัวทำาละลาย

    - การใช้นำ้ายาขจัดคราบน้ำามันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ผงล้างมือล้างคราบนำ้ามันในงานซ่อม

บำารุงรักษา

    - การใช้วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก ที่สามารถตกค้างและทำาลายสิ่งแวดล้อมได้

    บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม และแนะนำาวิธีการป้องกันเก่ียวกับการปฏิบัติงานในส่วนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย

อุบัติเหตุและอุบัติภัย รวมท้ังมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง นอกจากน้ีบริษัทฯ 
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ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซึ่งมีหน้าที่ดูแล และป้องกันความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อม จากแนวทางการป้องกันผลกระทบต่างๆ ทำาให้บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ง

แวดล้อม ISO 14001 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐานสากล 

    นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำาระบบต่างๆ มาใช้ควบคุมการทำางานและควบคุมคณภาพการผลิต ได้แก่ 

ระบบ ISO 9001: 2000 และระบบการจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัย มอก.18001 เพื่อความปลอดภัยและลด

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตั้งแต่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2524 บริษัทฯ ไม่มี

ประวัติข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องจากชุมชมในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน หรือโดนปรับจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ด้านสิ่งแวดล้อม 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
    บริษัทฯ มีงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายที่ได้รับคำาสั่งซื้อ และเตรียมส่งมอบแก่ลูกค้าแต่ยังไม่ได้

ทำาการส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 799 เครื่อง มูลค่ารวม 219.71 ล้านบาท

    ส่วนงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ มีงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยังไม่ได ้

ส่งมอบให้ลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 4.29 MW  มูลค่ารวม 249.63 ล้านบาท
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    บริษัทฯเล็งเห็นความสำาคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นระบบ  โดยมีคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯและบริษัทย่อย ยัง

คงมีปัจจัยเสี่ยงในรอบปี 2562 สรุปได้ดังนี้

1.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย
   1.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้าหม้อแปลงระบบจำาหน่ายเฉพาะราย 

    รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย โดยในปี 2560, 2561 

และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้า

นครหลวงเป็นจำานวนเงินรวม 370.24 ล้านบาท 82.82 ล้านบาทและ 276.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 23.77  

ร้อยละ 6.64 และร้อยละ 20.06 ตามลำาดับของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากพิจารณา

จากยอดรายได้รวมทุกกลุ่มลูกค้าในปี 2562 ซึ่งมีจำานวน 1,629.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.63 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.31 ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ เห็นได้ว่าสัดส่วนของรายได้ใน

กลุ่มลูกค้าราชการปี 2561 มีรายได้ 82.82  ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ 276.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 193.94 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 234.17

    ทั้งนี้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2562 งบประมาณของ

การไฟฟ้าเป็นงบประมาณตกค้างบางส่วนของปี 2561 และงบประมาณของปี 2562  โดยแนวทางในการลดความเสี่ยง

จากการพึ่งพาลูกค้าหม้อแปลงระบบจำาหน่ายเฉพาะรายดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหากลุ่มลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่ม 

รายได้อีกช่องทางหนึ่ง 

   1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย 

    ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย ซึ่งการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบจำาหน่ายต้องใช้วัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน ทองแดง นำ้ามันหม้อแปลง  เป็นต้น 

ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ดังจะเห็นได้จากราคาเหล็กซิลิคอนที่

บริษัทฯ จัดซื้อมีราคาเฉลี่ยในปี 2562 ได้ปรับตัวลดลงมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 2.64 ราคาทองแดงที่บริษัทฯ จัดซื้อ

ในปี 2562 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 2.65 ราคาน้ำามันหม้อแปลงที่บริษัทฯ จัดซื้อในปี 2562 ปรับตัว

ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 3.17 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบดังกล่าวมานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมใน

การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ต้นทุนมีการลดลงอย่างต่อเนื่องและมี

การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบใหม่ๆ และมีการสำารองวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตได้ประมาณ 3 เดือน 

   1.3 ความเสี่ยงจากคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย

    หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำาคัญในระบบส่งกำาลังไฟฟ้า หากเกิดการชำารุดเสียหายจะส่งผลกระทบต่อ

ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยเป็นอย่างมาก ดังนั้นหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผลิตให้มีคุณภาพสูง 

ปัจจัยความเสี่ยง
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จึงจำาเป็นต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เหล็กซิลิคอน, ลวดทองแดง, ทองแดงแผ่น, กระดาษฉนวน, 

น้ำามันหม้อแปลง, ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาวัตถุดิบไม่ได้

มาตรฐาน  บริษัทฯ ได้จัดทำาขั้นตอนการทำางานตามมาตรฐาน ISO 9001 ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ, กำาหนด

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลง โดยมีการตรวจสอบ ทดสอบ คัดเลือกผู้ส่งมอบที่มีคุณสมบัติตาม

ที่ต้องการ มีการตรวจรับวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่บริษัทฯ สั่งเข้ามาใช้ในการผลิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่

กำาหนด มีคุณภาพตามมาตรฐาน

   1.4  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำานาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย

    ในปี 2562 รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย คิดเป็นร้อยละ  84.90  ของงานขายหม้อแปลง 

และงานบริการ ซึ่งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้จากการขายสินค้าที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความชำานาญ  

ดังนั้นการพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง จึงมีความสำาคัญต่อการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย

ซึ่งการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ 

มีระบบการดำาเนินงานที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานการดำาเนินงาน ISO 9001 ซึ่งมาตรฐาน ISO จะมีการกำาหนดวิธีปฏิบัติงาน 

การฝึกอบรม และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งในกรณีที่รับพนักงานใหม่จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถทำาความเข้าใจ

ขั้นตอนการทำางาน ซึ่งจะทำาให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการอบรมเพื่อพัฒนา 

คุณภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้ผลประโยชน์และมีมาตรการจูงใจพนักงานต่างๆ เช่น 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจำาปี รางวัลตอบแทนพิเศษสำาหรับพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯมานาน ซึ่ง

มาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยในการลดการสูญเสียบุคลากร

2.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
    คว�มเสี่ยงจ�กก�รรับซื้อพลังง�นของภ�ครัฐ

   ในปี 2562 ภาครัฐมีนโยบายและดำาเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครง 

การต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาทั้ง Solar Roof และ Solar Farm ดังนี้

   2.1 ความเสี่ยงเนื่องจากมีกฎหมาย Anti-Dumping

    ความเสี่ยงเนื่องจากมีกฎหมาย Anti-Dumping ผลิตภัณฑ์โซล่าร์เซลล์จากประเทศจีน ของสหภาพยุโรป 

และสหรัฐอเมริกา ทำาให้มีผู้ประกอบการจากประเทศจีนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตเซลล์ฯ และแผงโซล่าร์เซลล์ในประเทศไทย 

มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้ได้รับใบ Certificate of Origin ทำาให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 

บริษัทฯ จึงต้องหาทางลดต้นทุนในการดำาเนินงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

   2.2 ความเสี่ยงจากการรับซื้อพลังงานของภาครัฐ

    ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน สำานักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ประกาศให้สิทธิ

ประโยชน์ สำาหรับผู้ประกอบการทั่วไปที่ติดตั้งระบบ Solar Rooftop สำาหรับการใช้ภายในกิจการ จึงเป็นอีกช่องทาง

หนึ่งที่บริษัทฯ จะเข้าไปร่วมดำาเนินการ
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   2.3 แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP) 

    จากแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2561-2580 จะมีการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

จากแสงอาทิตย์ประมาณ 10,000 mw (ปีละ 500 mw)  โดยแบ่งเป็นสัดส่วนภาคราชการประมาณ 400 mw/ปี โซลาร์รูฟท็อป 

ภาคประชาชน ประมาณ 100 mw/ปี จึงเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นได้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
   3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

    บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เนื่องจากบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อ

จากธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารได้กำาหนดอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของวงเงินที่ใช้ ดังนี้

    3.1.1 วงเงินกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี

    3.1.2 วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหรือทรัสต์รีซีทส์และหรือเงินกู้ยืมระยะส้ันหรือวงเงินหนังสือค้ำา

ประกัน โดยหากเงินกู้เป็นสกุลเงินบาทคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MOR ต่อปี และหากเงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่าง ประเทศ

ธนาคารจะกำาหนดอัตราดอกเบี้ย SIBOR หรือ LIBOR จากอัตราสูงสุดที่เสนอให้กู้ หรือตามแต่ธนาคารจะพิจารณา

กำาหนดในแต่ละครั้ง ในวันก่อนหน้าวันเริ่มต้นของงวดเวลาดอกเบี้ยในแต่ละงวด 2 วันทำาการ 

    ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงตาม

สภาวะตลาดแต่โดยที่อัตราดอกเบี้ยในปี 2561  และ 2562 อัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับร้อยละ 6.25 และร้อยละ 6.00 

และ อัตราดอกเบี้ย MOR เท่ากับร้อยละ 7.12 และ ร้อยละ 6.87 ตามลำาดับ ซึ่งมีการลดลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

   3.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

    บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่ายจากต่างประเทศ เช่น เหล็กซิลิคอน 

ขดลวดที่ใช้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ซึ่งการเสนอราคาและการชำาระเงินค่าวัตถุดิบจะใช้เงินเหรียญสหรัฐเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามดูอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยง 

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน

4.  ความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง
   จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีผลต่อเนื่องมาถึง

ปี 2562 ตามการประมาณการของสำานักเศรษฐกิจต่างๆ GDP อยู่ในช่วง 2.6 -2.8 % ซึ่งส่วนใหญ่คาดหมายว่าจะเกิด

การลงทุนภาครัฐในด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ กับการขยายตัวด้านพลังงานทดแทนเป็นหลัก ในภาคการผลิต และ

การส่งออก เนื่องจากกำาลังซื้อยังอยู่ในภาวะขาดความเชื่อมั่น หากโครงการลงทุนภาครัฐ สามารถเร่งรัดการดำาเนินการ

ได้เร็ว ในช่วงครึ่งปีแรก คงได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมาย

   แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จะมีการชะลอตัวอย่างชัดเจน แต่ยังมีกลุ่มตลาดพลังงานทดแทนทั้งในประเทศ

และประเทศเพื่อนบ้านที่มีปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์จำานวนมาก โดยเฉพาะปี 2562  

ต่อเนื่องไปถึงสิ้นปี 2563 ซึ่งตลาดกลุ่มนี้มีการแข่งขันด้านคุณภาพเป็นหลัก นับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำาคัญ ในการผลัก

ดันยอดขายชดเชยกับตลาดภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ถดถอยลงไป 
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   แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จะมีการชะลอตัวอย่างชัดเจน แต่ยังมีกลุ่มตลาดพลังงานทดแทนทั้งในประเทศ

และประเทศเพื่อนบ้านที่มีปริมาณความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์จำานวนมาก โดยเฉพาะปี 2562 ต่อ

เนื่องไปถึงสิ้นปี 2563 ซึ่งตลาดกลุ่มนี้มีการแข่งขันด้านคุณภาพเป็นหลัก นับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำาคัญ ในการผลักดัน

ยอดขายชดเชยกับตลาดภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ถดถอยลงไป 

   อย่างไรก็ตามกรณีที่มีข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน อาจจะส่งผลต่อการ

ดำาเนินการ ทำาให้มีปริมาณของสินค้าในประเทศมากกว่าความต้องการ เกิดการแข่งขันมากขึ้น

5. ความเสี่ยงเนื่องจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)   
  จากการที่อาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เช่นกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี ทำาให้ผู้ประกอบ

การไทยและผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนต้องแข่งขันมากขึ้น ทำาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและ

ได้รับประโยชน์มากขึ้น แต่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของไทยมีความแข็งแกร่งมากกว่าประเทศอาเซียนอื่น 

จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมหม้อแปลงของประเทศไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการส่งออกหม้อแปลงมากกว่าการนำา

เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทฯซึ่งเป็นผู้นำาทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศไทย ก็จะได้รับ

ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเช่นกัน
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(1) ข้อมูลของบริษัทฯ

 ชื่อบริษัท   บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

 ชื่อภ�ษ�อังกฤษ   EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

 ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ • ผลิตและจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย (Distribution Transformer)  

     ที่มีกำาลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1 kVA ถึง 30,000 kVA แรงดันไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 36 kV 

    • งานบริการบำารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า งานออกแบบ ติดตั้งและบำารุง  

     รักษาระบบไฟฟ้า และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

    • ผลิตและจำาหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสามารถผลิตแผง  

     เซลล์แสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่กำาลังไฟ 30 วัตต์จนถึง 340 วัตต์ รวมถึงการออกแบบ 

     ก่อสร้าง ติดตั้ง บำารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

 ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่  เลขที่ 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง 

    เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 เลขทะเบียนบริษัท  0107537002711

 เว็บไซต ์   http://www.ekarat.co.th

 โทรศัพท ์   02-719-8777 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)

 โทรส�ร   02-719-8760-2

 หุ้นส�มัญที่จำ�หน่�ยแล้ว จำานวน 1,343,289,404 หุ้น

 ศูนย์บริก�ร     สถ�นที่ตั้ง

 1. ศูนย์กรุงเทพ   1068, 1068/1 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260

     โทร. 02-393-0437, 02-746-3840-1 โทรสาร 02-398-2903

 2. ศูนย์ฉะเชิงเทรา   260/6 หมู่ 6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

     โทร. (038)-530-213 โทรสาร (038)-530-214

 3. ศูนย์อยุธยา   26/7 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย (บางปะอิน-นครสวรรค์) ต.ธนู อ.อุทัย จ.อยุธยา 13000

     โทร. (035)-345-078 โทรสาร (035)-345-020

 4. ศูนย์นครปฐม   612-4 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

     โทร. (034)-244-045-6 โทรสาร (034)-244-047

 5. ศูนย์ขอนแก่น   324/80 หมู่ที่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

     โทร. (043)-465-276 โทรสาร (043)-364-277

ข้อมูลทั่วไป
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 ศูนย์บริก�ร     สถ�นที่ตั้ง

 6. ศูนย์นครราชสีมา   2175/2 หมู่ 6 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

     โทร. (044)-277-279 โทรสาร (044)-277-050 

 7. ศูนย์เชียงใหม่   92/9 หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

     โทร. (053)-128-039 โทรสาร (053)-128-040

 8. ศูนย์สงขลา   1496 หมู่ 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีลาเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

     โทร. (074)-250-648 โทรสาร (074)-250-649

 9. ศูนย์สุราษฎร์ธานี   54/2 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

     โทร. (077)-295-488 โทรสาร (077)-295-489

 10. ศูนย์ภูเก็ต   101/220 หมู่ 6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

     โทร. (076)-307-570 โทรสาร (076)-307-571

(2) ข้อมูลของบริษัทย่อย

 ชื่อบริษัท   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด

 ชื่อภ�ษ�อังกฤษ   EKARAT SOLAR COMPANY LIMITED

 ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ ผลิตและประกอบเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงเครื่องมือและ 

    อุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด รวมถึงการออกแบบก่อสร้าง  

    ติดตั้ง บำารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น และ  

    ให้คำาปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงาน

 ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่  เลขที่ 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง 

    แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 โทรศัพท ์   02-719-8777

 โทรส�ร   02-719-8760

 เว็บไซต ์   http://www.ekarat.co.th

 ชื่อบริษัท   บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด

 ชื่อภ�ษ�อังกฤษ   EKARAT ENERGY COMPANY LIMITED

 ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการในด้านธุรกิจพลังงานทั้งหมด ทั้งให้คำาปรึกษาการลงทุน ให้บริการ  

    ด้านวิศวกรรมและการจัดการ เป็นผู้แทนจำาหน่าย ลงทุนในอุตสาหกรรมธุรกิจพลังงาน  

    ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
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 ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่  เลขที่ 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง 

    แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 โทรศัพท ์   02-719-8777

 โทรส�ร   02-719-8760

 เว็บไซต ์   http://www.ekarat.co.th

(3)  ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
 นายทะเบียนหลักทรัพย์

 ชื่อบริษัท   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 ที่ตั้งสำ�นักง�น   เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท ์   02-009-9000

 โทรส�ร   02-009-9991

 ผู้สอบบัญชี

 ชื่อผู้สอบบัญช ี   1.  นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500

    2.  นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054

    3.  นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495

    4.  นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946

    5.  นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445

 ชื่อบริษัท   บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด

 ที่ตั้งสำ�นักง�น   เลขที่ 100/72 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 22 ถนนพระราม 9   

    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท ์   02-645-0109

 โทรส�ร   02-645-0110



41 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 ที่ปรึกษากฎหมาย

 ชื่อนักกฎหม�ย   นายพินยา จำาปาวงศ์

 ชื่อบริษัท   บริษัท สำานักกฎหมายเทพนิติ จำากัด

 ที่ตั้งสำ�นักง�น   เลขที่ 1845/11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์   02-512-1353, 02-513-5450

 โทรส�ร   02-939-7156

 เลขานุการบริษัท  

 ชื่อ-น�มสกุล   นางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล

 ที่อยู่ในก�รติดต่อ   บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

    เลขที่ 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง 

    แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 โทรศัพท ์   02-719-8777 

 โทรส�ร   02-719-8760



42 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

   ทุนจดทะเบียน   จำานวน 1,611,947,284.80 บาท 

   ทุนชำาระแล้ว   จำานวน 1,074,631,523.20 บาท 

   แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1,343,289,404 หุ้น 

   มูลค่าที่ตราไว้  หุ้นละ 0.80 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น

   ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ พร้อมจำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น 
(%)

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

2. นายก้องไกล กนกพฤกษ์ 155,242,800 11.557

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

4. นายภูมิพัฒน์ นำาไพศาล 60,000,000 4.467

5. นายวันชัย พูลทรัพย์ 41,432,900 3.084

6. น.ส.อุรวี กนกพฤกษ์ 31,000,000 2.308

7. นางภารดี เจียมจรรยา 23,000,000 1.712

8. นายจีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 18,273,600 1.360

9. นายพรชัย ทองวานิช 14,853,187 1.106

10. นายสุนทร สิมะวรา 14,303,200 1.065

รวม 628,105,687 46.759

*ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์

ข้อมูลหลักทรัพ
ย์และผู้ถือหุ้น



43 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เควี แอสเซ็ท จำากัด ประกอบด้วย

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น
(%)

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. นางวรรณรวี 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



44 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท 

สัดส่วนก�รถือหุ้น 

ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 ณ วันที่ 31 ธ.ค.61

จำ�นวน (%) จำ�นวน (%)

นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ

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

นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- - - -

นายอรุณ ศรีจรูญ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

- -   - -

นายวราห์  ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

39 0.000 39 0.000

นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาผล
ตอบแทน

- - - -

นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ 170,000 0.013 170,000 0.013

นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

31,000,000 2.308 31,000,000 2.308

นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

- - - -

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- - - -

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

รวม 34,472,802 2.566 34,472,802 2.566



45 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ มีอำานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

ได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น  

ใช้เป็นเงินทุนสำารองสำาหรับการชำาระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือปัจจัยอื่นที่

เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำาหรับผล

การดำาเนินงานประจำาปี 2561 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 มีผลขาดทุน

สะสมจำานวน 221.66 ล้านบาท จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2561 ได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 

พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร



46 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท 

มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 6 ท่าน  

โดยเป็นกรรมการอิสระ จำานวน 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการ โดย 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้ทรงวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เง่ือนไข ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ซ่ึงกำาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกคร้ังกรรมการ

จำานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำาแหน่ง และจะมีการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กรรมการท่ีออก

ตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 10 ท่าน ซ่ึงแต่งต้ังโดยมติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายช่ือดังต่อไปน้ี้ี

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง

1. นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2554

2. นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 11 มิถุนายน 2555

3. นายอรุณ  ศรีจรูญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 13 พฤษภาคม 2562

4. นายวราห์  ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

17 มิถุนายน 2552

5. นายชาตรี  ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 12 กรกฎาคม 2559

6. นายวิวัฒน์  แสงเทียน กรรมการ 25 มิถุนายน 2557

7. นางสาวอุรวี  กนกพฤกษ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 28 กุมภาพันธ์ 2554

8. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / 

กรรมการผู้จัดการ

15 มกราคม 2554

โครงสร้างการจัดการ



47 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

9. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 31 มกราคม 2550

10. นางดารณี กันตามระ กรรมการ 15 มกราคม 2554

หมายเหตุ    - วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบและประธาน 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

   -   วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายอรุณ ศรีจรูญ ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้ง 

   นายวราห์ ทองประสินธุ์ ให้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพิ่มอีกหนึ่งตำาแหน่งแทนนายพิทักษ์ ไชยเจริญ 

    กรรมการที่ลาออก

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำาหนดกรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยนายอนันต์ สันติชีวะเสถียร  

หรือ นายดนุชา น้อยใจบุญ หรือนางดารณี กันตามระ กรรมการสองในสาม ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญ 

ของบริษัทฯ

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ และ

ให้คำาแนะนำาดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปขอบเขต 

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญได้ดังนี้

 1. ปฎิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด

 2. พิจารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำา โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ให้เหมาะ

สมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ

 3. จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม 

รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) และให้ยึดถือปฎิบัติตามโดยเคร่งครัดควบคู่กับข้อบังคับและ

ระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 4. กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กำากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและเพียงพอ  

โดยมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงสม่ำาเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

 5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง



48 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 6. กำากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรในระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าข้ึนไปอย่างโปร่งใส

เป็นธรรม และมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม 

 7. เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัทฯ

 8. บริหารจัดการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน 

อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

 9. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำาเนินงานใดๆ ให้เป็น

ไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 10. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการเป็นประจำาทุกปี

 11. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 12. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ชัดเจนโปร่งใส 

และน่าเชื่อถือ

 ทั้งนี้ อำานาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

 ประธานกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. รับผิดชอบในฐานะของผู้นำาของคณะกรรมการบริษัทในการกำากับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คำาแนะนำาและสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ม ี

ส่วนร่วมในการบริหารงานประจำาของบริษัทฯ 

 2. เป็นผู้ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 3. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้ถือหุ้นดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำาเร็จลุล่วง

 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด อาทิเช่น

 • ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

 • ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดท่ีได้กระทำาโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ



49 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำารงตำาแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 • ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 1. มีการกำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี โดยจะต้องจัดการประชุมอย่างน้อย 

3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นสำานักงานแห่งใหญ่ สำานักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

 2. กรรมการบริษัทแต่คนต้องเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนครั้งทั้งหมด

 3. กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

 4. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยังกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

 5. เลขานกุารบริษทัเปน็ผูม้หีนา้ทีจ่ดัทำารายงานการประชมุเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทรบัรองในวาระแรก 

ของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 

ของกรรมการแต่ละท่านปรากฏดังนี้

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม จำ�นวนครั้งของก�รประชุม

นายวิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

7 7

นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ 7 7

นายอรุณ ศรีจรูญ กรรมการอิสระ 3 7

นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ 6 7

นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ 6 7

นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ 6 7

นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการ 7 7

นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการ 7 7

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ 7 7

นางดารณี กันตามระ กรรมการ 7 7

หมายเหตุ   - เนื่องจากนายอรุณ ศรีจรูญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 แทนนายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการ

ที่ลาออก จึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นมา รวมจำานวน 3 ครั้ง



โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

50 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2562

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ย้อนกลับสารบัญ
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ย้อนกลับสารบัญ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายดนุชา น้อยใจบุญ  กรรมการผู้จัดการ

 2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

 3. นางดารณี กันตามระ   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

 4. นายวิเทพย์ วชิรพาหุ   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 5.  นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ  รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร” ตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานตามที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

 1. รับนโยบาย และการบริหารงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำาเนินงานและนโยบายที่กำาหนด

 3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำาคัญ ที่ได้กำาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทได้ 

อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำานาจอนุมัติตามวงเงินที่กำาหนด คือ วงเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30 ล้านบาท และวงเงินอนุมัติ

ยื่นประมูลงานและงานในโครงการไม่เกิน 600 ล้านบาท

 4. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งติดตามและดำาเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนงานและนโยบายที่กำาหนด

 5. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร

 6. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้างพนักงานระดับต่ำากว่ารองกรรมการผู้จัดการ

 7. มอบอำานาจให้บุคคลอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร เพื่อทำาหน้าที่จัดการและดำาเนินการแทนกรรมการ 

ผู้จัดการในเรื่องที่จำาเป็นและสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่

 8. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 9. ดูแลการทำางานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรม 

อันดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 10. ปฏิบัติงานและดำาเนินการใดๆ อันเป็นการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีเรื่องหรือรายการ

ดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำาคัญ กรรมการผู้จัดการจะนำาเสนอเรื่องหรือรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะกรรมการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 11. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยา

บรรณวิชาชีพ

 12. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจ 

ต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

 13. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

 อำานาจการอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง

รายการที่กำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มา หรือจำาหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัท

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีนและตามขอ้กำาหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์

และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล ตำาแหน่งผู้จัดการสำานักกรรมการผู้จัดการ  

เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบของเลข�นุก�รบริษัท ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

 1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  1.1 ทะเบียนกรรมการ

  1.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

  1.3  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

 3.  จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

  4.  จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามกฎหมาย

 7.  ดำาเนินการในภารกิจต่างๆตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ

ตำาแหน่ง สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดย

กำาหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย 

แล้วเป็นประจำาทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย

1. ค่าเบี้ยประชุม

 1.1 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน

  • ประธานคณะกรรมการบริษัท: เดือนละ  44,000  บาท

  • กรรมการบริษัท   เดือนละ  22,000  บาท

  • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ  20,000  บาท

  • กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ  10,000 บาท

 1.2 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง

  • ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ  15,000  บาท

  • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ  10,000  บาท

  • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ  15,000  บาท

  • กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ  10,000  บาท

  • กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท ครั้งละ    5,000  บาท
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2. เงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ปี 2562

 บริษัทฯ กำาหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัทในอัตราท่ีเหมาะสมกับผลประกอบการในแต่ละปี  

โดยกำาหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2561 

ค่�ตอบแทนที่คณะกรรมก�รบริษัทได้รับเป็นร�ยบุคคลในปี 2562                                    (หน่วย : พันบาท)

ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทน 

2560 2561 2562

นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ 778 818 818

นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

654 694 694

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 564 589 333

นายอรุณ ศรีจรูญ* กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ

- - 240

นายวราห์  ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ 534 574 589

นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการ 434 464 474

นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

414 454 454

นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

434 464 474

นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 434 479 489

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ 414 464 464

นางดารณี กันตามระ 414 454 454

5,074 5,454 5,483
หมายเหตุ   -  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานคณะ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

   -     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายอรุณ ศรีจรูญ ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้ง 

   นายวราห์ ทองประสินธุ์ ให้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิ่มอีกหนึ่งตำาแหน่งแทนนายพิทักษ์ ไชยเจริญ  

   กรรมการที่ลาออก



55 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

ค่�ตอบแทนของผู้บริห�ร 

 ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดและสอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการ 

ปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน พร้อม

ทั้งนำาเสนอหลักการและจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

 จำานวนผู้บริหารมี 5 รายตามตำาแหน่ง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน,  

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด โดยได้

รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดดังนี้                    

(หน่วย : บาท)

 2560  2561  2562

เงินเดือนของผู้บริหารรวม 13,518,000 13,698,000 13,698,000

โบนัส 1,321,500 - 1,224,000

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 194,400 199,800 140,400

รวม 15,033,900 13,897,800 15,062,400

ค่�ตอบแทนอื่นๆ

 สำาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทนั้น มีเพียงค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสเท่านั้น ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นใดเพิ่มเติม 

 ในส่วนของผู้บริหาร นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพแล้ว ยังมีค่า

ตอบแทนอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ รถประจำาตำาแหน่ง ค่านำ้ามันรถประจำาตำาแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ
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บุคลากร

จำ�นวนบุคล�กรและค่�ตอบแทน

สำาหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พนักงานของบริษัทฯ มีจำานวนทั้งสิ้น 708 คน  

หน่วย : คน

ลำ�ดับที่ ส�ยง�นหลัก 2560 2561 2562

1. สำานักกรรมการผู้จัดการ 7 6 3

2. สายงานบริหารทั่วไป 36 38 37

3. สายงานบริหารการเงินและบัญชี 32 31 29

4. สายงานการตลาด 9 9 9

5. สายงานขาย 28 31 32

6. สายงานบริการ 122 124 126

7. สายงานการผลิต 553 495 469

8. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 3 3

รวม 781 737 708

ผลตอบแทนและลักษณะผลตอบแทนให้กับพนักง�น

 ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง) ปี 2560-2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

  หน่วย : บาท

ค่�ตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เงินเดือนรวม 220,898,944 217,089,497 207,809,610

โบนัสรวม 18,087,325 - 14,353,864

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6,037,625 5,953,780 5,942,206

รวม 245,023,894 223,043,277 228,105,608

ค่�ตอบแทนอื่นๆ

 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินโบนัส เช่น การมอบ 

เคร่ืองแบบชุดฟอร์มให้กับพนักงานเป็นประจำาทุกปี เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพพจน์ท่ีดีและเป็นการแบ่งเบา 

ภาระค่าใช้จ่ายด้านเครื่องแต่งกายพนักงาน, รถรับส่งพนักงาน หรือการมอบเงินช่วยเหลือบำาเพ็ญกุศลศพ เพื่อเป็นการ

แบ่งเบาภาระตลอดจนช่วยเหลือจัดการฌาปนกิจศพพนักงาน และสมาชิกของครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต 
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 บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี โดยจัดทำาเป็นระเบียบ

ปฏิบัติที่ชัดเจนมีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกฎของกระทรวงแรงงาน และจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับ

พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทฯ ร้อยละ  

50 ในกรณีที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหลังจากทำางานกับบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 100 ในกรณีที่ทำางานกับบริษัทฯ 

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำางาน เสียสละ ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบ 

เป็นอย่างดี บริษัทฯ จะมอบเงินรางวัลพิเศษโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานประจำาปี 

ก�รคุ้มครองแรงง�น

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงาน  

เนื่องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงานในหน่วยต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็น

กรรมการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางและดำาเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหา

อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการ

เกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงาน 

นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

ในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการแต่งตั้ง

โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความ สามารถของ

พนักงานโดยการให้โอกาสพนักงานอย่างสม่ำาเสมอและทั่วถึง เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีด 

ความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันที่มากขึ้นในอนาคต จึงจัดตั้ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรมขึ้นมาโดยเฉพาะ กำาหนดแผนการฝึกอบรมประจำาปีตามผลสำารวจ

ความต้องการของผู้บังคับบัญชาและพนักงานแต่ละสายงาน พร้อมจัดสรรงบประมาณสำาหรับการฝึกอบรมและพัฒนา

อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้มีการจัดรูปแบบของการฝึกอบรมและพัฒนาในแนวทางต่างๆ ดังนี้

 1. การจัดฝึกอบรมภายใน บริษัทฯ จะจัดการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

จากองค์กรภายนอก สถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาให้ความรู้กับพนักงานในระดับต่างๆ รวมถึง 

การจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความชำานาญในงานให้กับพนักงาน โดยผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

เป็นประจำาทุกปี 

 2. การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมด้านเทคนิค การบริหาร การจัดการองค์กร ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านความ

ปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรและสถาบันภายนอก เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะความสามารถของ

พนักงาน
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 3. การจัดส่งพนักงานไปดูงาน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาที่ต่างประเทศ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน 

เทคนิควิชาชีพ และการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้และเทคนิคต่างๆ 

 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการผึกอบรมทั้งภายในและภายนอก คิดเป็นจำานวนชั่วโมงที่อบรมทั้งปี 8,772  

ชั่วโมง จำานวนพนักงานเฉลี่ย 677 คน คิดเป็น 12.96  ชั่วโมง/คน/ปี

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำาหนดกฎเกณฑ์การจัดระดับและตำาแหน่ง เพื่อวางเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน  

และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เป็นการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพในการทำางาน มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำางาน

ของพนักงาน 

กรณีพิพาทในปี 2562

 -ไม่มี - 
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในด้านกำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับของ 

บริษัทฯ อีกทั้งยังมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี

สำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำาหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ 

ได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาปฎิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

การบริหารงาน การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

โปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG ตามโอกาสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับทราบและยึดถือปฏิบัต ิ

เป็นส่วนหนึ่งในการทำางาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงกำาหนดนโยบายที่จะรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ที่พึงได้รับ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขาย สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกำาไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง

เพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น 

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สิทธิใน

การร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทาง

การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น 

 ก�รประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ กำาหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535  

โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดที่ระบุไว้ใน Annual General 

Meeting Checklist (AGM Checklist) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ ดังนี้

 • ก�รกำ�หนดวัน เวล� สถ�นที่จัดก�รประชุม

  บริษัทฯ กำาหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี

การกำากับดูแลกิจการ
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บัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้อง

กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก 

ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติกำาหนดให้จัด 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  

ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 • ก�รแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้�

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะเป็น

ผู้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับการ

ตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำาปีพร้อมทั้ง

เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ กำาหนดโดย 

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 5 เมษายน 2562 และ

ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เมื่อวันที่ 17-19 เมษายน 2562 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และได้นำาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562)

 • วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม 

การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่

ประชุมจะแนะนำาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษา

กฎหมายซึ่งทำาหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ อธิบายวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตร

ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้

ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน  แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ 

  สำาหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำาหนดให้นับหุ้น 1 

หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การนับ

คะแนนในกรณีระเบียบวาระทั่วไป จะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับ
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เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำาเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล 

ทั้งนี้ประธานฯ จะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้า

  หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้น จะแจ้งต่อที่ประชุม

เพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

  ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ได้กำาหนดการประชุมเวลา 14.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียน

เวลา 12.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมจำานวนทั้งสิ้น 82 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำานวน 42 รายและ

รับมอบฉันทะ จำานวน 40 ราย รวมเป็นจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 559,830,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.68 ของจำานวนหุ้นที่

จำาหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ  ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ 

 • ก�รแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาด 

หลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ซึ่งได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการ

ลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง/บัตรเสีย) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง 

จดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำานวนกรรมการที่เข้าประชุม วิธีการนับคะแนนเสียง ข้อซักถาม

ของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำาหนด 14 วัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิดีทัศน์ ภาพและเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาต ิ

ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  นโยบายของบริษัทฯ คือ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำาหนด

กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้

แก่ตนเองหรือพวกพ้องในทางมิชอบ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนำาข้อมูล

ภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ

เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม  

โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ 

ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ รับทราบแล้ว 
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  บริษัทฯ ได้อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การจัดให้มีการประชุม ณ สถานที่ที่อำานวยความ

สะดวกให้กับผู้ถือหุ้น จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และกำาหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ที่เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ระบบ Barcode 

ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำาหรับผู้ถือหุ้น

ที่มาร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดทำาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ

เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และเพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น

สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

แล้วนั้น เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยหนังสือเชิญ

ประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น Website, E-mail 

เป็นต้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ จึงมี

แนวปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างผลกำาไรให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดำาเนินงาน  

โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

 3.1 ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

   คณะกรรมการตระหนักดีถึงความสำาคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 50001:2011 และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งด้านการพัฒนา

และลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เช่น การเข้าร่วม

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามคำานิยามว่า 

“หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐวิศวกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รวมถึงให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที ่

เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน  

และสิ่งแวดล้อม

 3.2 ผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น มีนโยบายในการปฏิบัต ิ

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามหลักการกำากับกิจการที่ดี มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมำ่าเสมอ 
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และครบถ้วนตามความเป็นจริงและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้

เสนอแนะข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

 3.3 พนักง�น 

   บริษัทฯ ได้จัดระบบการให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรมและเสมอภาพแก่

พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ให้ความสำาคัญ 

ตอ่การพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานและกำาหนดแนวทางปฏบิตัทิีจ่ะไมเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน 

ตามหลักมาตรฐานแรงงานไทย

 3.4 ลูกค้�

   บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของลูกค้า รวมไปถึงความ 

รับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ การนำาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ 

อย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

สินค้าและการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำาให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์

อันดีในระยะยาว 

 3.5 คู่แข่งท�งก�รค้�

   บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติโดยประพฤติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

บริษัทจะไม่นำาวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่นำามาใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน 

ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง และไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่ง และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

สิทธิอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

 3.6 คู่ค้�และเจ้�หนี้ 

   บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมเสมอภาค โดยตั้งอยู่บน 

พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำาหรับเจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ยึดปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลง 

กันไว้กับคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 

เจ้าหนี้ โดยรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ทราบอย่างสมำ่าเสมอด้วยความถูกต้องและตรงเวลา หากไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ทราบทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ 

เงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รักษาความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ รวมถึงไม่เรียกหรือไม่รับ 

หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้า

เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
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   แนวปฏิบัติด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ� 

   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำาหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของ 

การจัดซื้อ จัดหา และการใช้งานที่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้และเตือน

พนักงานให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้ โดยกำาหนดให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลและเปิดเผยข้อมูลสำาคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกภาคส่วนให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

   ก�รเปิดเผยข้อมูลผ่�นหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

   บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่สำาคัญตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยกำาหนด เช่น การรายงานงบการเงินและข่าวที่สำาคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน การรายงาน 

ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) การรายงาน 

ข้อมูลด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น โดยเปิดเผยผ่านทางระบบ

สารสนเทศ Set Portal Straight Through ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ทำาหน้าที่เป็น 

ศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่อผู้ลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำาเสนอผล 

การดำาเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)  

ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดำาเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ นอกจากนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังต้องรับผิดชอบ

ในการเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดี การสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมีข้อมูลวิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจอย่าง

เพียงพอ รวมทั้งดำาเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิ

ในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าประชุม/ 

ประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหาร การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการจัดกิจกรรม

เยี่ยมชมกิจการ

   บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่รายงาน 
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำาการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ รับทราบ  

โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายงานนั้น และบรรจุเป็นระเบียบวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำา

ทุกครั้ง 

   ก�รเปิดเผยข้อมูลผ่�นเว็บไซต์

   ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯอย่างทันท่วงที ผ่านทาง  

www.ekarat.co.th ได้แก่ ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ นำาเสนอ

ข่าวสารที่สำาคัญ ผลการดำาเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การกำากับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงรายงาน

สารสนเทศที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

   ก�รแจ้งข้อร้องเรียนและอื่นๆ

   ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ รับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/เบาะแส ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ / ทางโทรศัพท์ / หนังสือแจ้ง / ทาง E-mail โดยแจ้งที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท และฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และนักลงทุนสัมพันธ์

   โทรศัพท์    :  02-719-8777 ต่อ 384, 369, 102  

   Website    : http://www.ekarat.co.th

   Email    :  เลขานุการบริษัท : nuancsir@ekarat.co.th    

       ฝ่ายตรวจสอบภายใน : suwannee@ekarat.co.th

       นักลงทุนสัมพันธ์ : wanngam@ekarat.co.th

   ข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง และเมื่อดำาเนินการ 

แล้วเสร็จจะแจ้งผลให้ผู้ติดต่อทราบ ทั้งนี้จะมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จะโทรไป 

สอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการกับลูกค้า 

   ผู้บริหารจะติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนำากลับมา 

ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย

   สำาหรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และเลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่  

และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย บริษัทฯ จะเก็บรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

   โดยในปี 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มีนัยสำาคัญ
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5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการกำาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจ และมีบทบาทสาคัญในการกำากับ ดูแล และติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และ

แผนกลยุทธ์ที่ได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

   คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำา

ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อส่ง

เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสาร เปิดเผยแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

   โครงสร้�งคณะกรรมก�ร

   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535  

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพ.ศ. 2551 รวมถึงกฎข้อบังคับ และประกาศ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรอง

งานเฉพาะเรื่อง ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2

   องค์ประกอบของคณะกรรมก�ร

   การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และ 

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วย ความหลากหลายของเพศ ทักษะวิชาชีพ  

และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านบริหารธุรกิจและ 

การจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านนิติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านความมั่นคง

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำานวน 5 ท่าน จากจำานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน 

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในเรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวน

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด ทำาให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลด้านสิทธิหรือประโยชน์ต่างๆ อย่างทั่วถึง นอกจาก

นี้ ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 6 ท่าน มากกว่ากรรมการที่เป็น 

ผู้บริหารที่มีจำานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอำานาจภายใน และทำาให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็น

หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างมีอิสระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่อีกด้วย
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   อำ�น�จหน้�ที่กรรมก�ร

   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกำากับดูแล 

กิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ 

บริษัทมีบทบาทความรับผิดชอบ และอำานาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดในข้อ 8.1.2

   ก�รรวมหรือก�รแยกตำ�แหน่ง

   ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นบุคคลเดียว

กับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และ 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์

อักษร

   ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น

   กรรมการบริษัทสามารถไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยจะต้องแจ้ง

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้นำาข้อมูลไปเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาป ี

(แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการบริษัทไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือตำาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ยกเว้นเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

   ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย

   • คณะกรรมก�รบริษัท  

   บริษัทฯ ได้กำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำาหนด 

การประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำาหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตาม

ผลการดำาเนินงานเป็นประจำา เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้

กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียง

พอก่อนเข้าร่วมประชุม และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็น 

องค์ประชุม

   โดยเลขานุการบริษัทได้จดบันทึกและจัดทำารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและนำาเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงาน 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทให้พร้อมสำาหรับการตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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   • คณะกรรมก�รจัดก�ร

   บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำาหนด

และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการจัดการแต่ละท่านนั้น 

ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำาแนะนำา 

ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

   • คณะกรรมก�รตรวจสอบ

   บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 

4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการกำาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   • คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

   บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำาเสมอก่อนการประชุมคณะ 

กรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   • คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

   บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2562  

คณะกรรมก�ร จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม / จำ�นวนครั้งของก�รประชุม

BOD ฺ BOM AC NRC RMC

นายวิชิต แย้มบุญเรือง 7 / 7

นายวินัย วิทวัสการเวช 7 / 7 6 / 6

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ* 4 / 7 3 / 6 1 / 2

นายอรุณ ศรีจรูญ* 3 / 7 2 / 6

นายวราห์ ทองประสินธุ์ 6 / 7 5 / 6 1 / 2

นายชาตรี ศิริพานิชกร 6 / 7 2 / 2

นายวิวัฒน์ แสงเทียน 6 / 7

นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ 7 / 7 2 / 2

นายดนุชา น้อยใจบุญ 7 / 7 35 / 35 2 / 2 1 / 1
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คณะกรรมก�ร จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม / จำ�นวนครั้งของก�รประชุม

BOD ฺ BOM AC NRC RMC

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร 7 / 7 34 / 35 1 / 1

นางดารณี กันตามระ 7 / 7 35 / 35

หมายเหตุ : :  BOD = คณะกรรมการบริษัทฯ, BOM = คณะกรรมการจัดการ, AC = คณะกรรมการตรวจสอบ, 

   NRC = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, RMC = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  : นายอรุณ ศรีจรูญ เป็นกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ทดแทนนายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่  

   3 พฤษภาคม 2562

  • คณะกรรมก�รบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

   เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่

เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมดังกล่าว จำานวน 

1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

   ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร

   บริษัทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

   1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

   2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

   เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้

สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทฯ 

จึงได้ดำาเนินการทบทวนแนวทางและข้อหัวในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามแบบการประเมินตนเอง

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 หมวด ดังนี้

   1. แบบโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

   2. การประชุมคณะกรรมการ

   3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

   โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำารงตำาแหน่ง หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะสรุปผล และ 

นำาเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

   ทั้งนี้ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปโดยภาพรวม 

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม หมายความว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติตาม 

หลักการดูแลกิจการที่ดี อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม
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   ก�รประเมินผลก�รปฎิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�ร

   บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ทำาการประเมิน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ โดยได้กำาหนด

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านผลการปฎิบัติงานและด้านความเป็น

ผู้นำา ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

   ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่

   บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับผู้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ รายใหม่ โดยจะนำาเสนอข้อมูล

ของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่กรรมการจะได้รับ เพื่อให้กรรมการ 

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ

   ในปี 2562 มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายอรุณ ศรีจรูญ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้

เลขานุการบริษัทดำาเนินการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของบริษัทฯ ข้างต้นให้นายอรุณ ศรีจรูญ รับทราบ นอกจากนี้  

นายอรุณ ศรีจรูญ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019 ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำาหรับกรรมการบริษัท ในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่เบื้องต้น 

และความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการเพื่อการเริ่มต้นอาชีพกรรมการอย่างมั่นใจ โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจาก 

ตลท. และ ก.ล.ต.

   ก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะของคณะกรรมก�รบริษัท 

   บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา และร่วม

กิจกรรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ 

   ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดังนี้

   • นายอรุณ ศรีจรูญ  ตำาแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

     -   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019 
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ก�รอบรมของผู้รับผิดชอบสูงสุดในส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี

หลักสูตร CFO ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี

Orientation - -

Refresh / /

  

   ตามที่กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

(CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยกำาหนดให้ CFO และผู้ควบคุม

ดูแลการทำาบัญชีที่ดำารงตำาแหน่งอยู่แล้ว จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปี 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้รับผิดชอบสูงสุดในส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน (CFO)

   บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้แก่ นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร  ตำาแหน่ง 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน 

   ในปี 2562 ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี ในหลักสูตร “ตรวจสุขภาพกิจการ

ผ่านงบการเงิน” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ กำาหนดไว้

  • ผู้ควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี

   ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นางสมจิตร โภคบุตร ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

   ในปี 2562 ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี ดังต่อไปนี้

   - หลักสูตร “ก้าวทันร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16)” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาการอบรม 6.30 ชั่วโมง 

   - หลักสูตร “การเตรียมตัวสำาหรับการนำามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 มาถือ

ปฏิบัติ” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง

คณะกรรมก�รชุดย่อย  

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง

ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 4 คณะ ดังต่อไปนี้
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1. คณะกรรมก�รจัดก�ร

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

   1. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ

   2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน

   3. นางดารณี   กันตามระ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

   4. นายวิเทพย์   วชิรพาหุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

   5.  นายดรุณวัฒน์   น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

   ขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รจัดก�ร

   คณะกรรมการจัดการมีขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่อง

เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติธุระ โดยร่วมกำาหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เห็นชอบก่อนดำาเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำาหนด 

โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญ ดังนี้

   1. จัดทำาและนำาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบ

ประมาณประจำาปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

   2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำาหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ 

และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ

   3. พิจารณากำาหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยาย

งาน 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 ในกรณีที่กำาหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่งคณะ

กรรมการจัดการสามารถดำาเนินการได้ตามวงเงินที่กำาหนด
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    5.2 ในกรณีที่ไม่เข้ากรณีตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการจัดการมีอำานาจในการอนุมัติดำาเนินการทางการ

เงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำานาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำาเนิน

ธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) และมีอำานาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระ

ผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน โครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า และเมื่อได้ข้อ

สรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

   6. มีอำานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการจัดการที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการจัดการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

   7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ การดำาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำาให้คณะกรรมการจัดการ หรือ

ผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด) ทำากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติ

ธุรกิจ ที่มีการกำาหนดขอบเขตที่ชัดเจน

   ในกรณีที่การดำาเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดการท่านใด หรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้คณะกรรมการจัดการนำาเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

2. คณะกรรมก�รตรวจสอบ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

   1. นายวินัย  วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   2. นายอรุณ  ศรีจรูญ กรรมการตรวจสอบ

   3. นายวราห์  ทองประสินธุ์ กรรมการตรวจสอบ

   โดยมี นางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   หมายเหตุ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ขอลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ และวันที่ 13 

พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายอรุณ ศรีจรูญ ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าว

   ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช และนายวราห์ ทองประสินธุ์ ซึ่งจบการศึกษาบัญชีบัณฑิตและ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) รวมทั้งมีประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 
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   ขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบด้วย หน้าที่สำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

   1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

   2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล โดยรวมประเด็นดังนี้

    2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วย

งานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

    2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่างๆ  

รวมถึงสายงานบังคับบัญชา

   3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

   4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

   5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความ

เหมาะสมและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีท่ีอาจทำาให้ขาดความ 

เป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น

   6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่อง

ต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

   7. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง  

ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

   8. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้เปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน

   9. จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 

ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

    9.1 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน

    9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

     - ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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     - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

     - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

     - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

     - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

    9.3 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท

  10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

  คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

3. คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 

4 ท่าน ดังต่อไปนี้

  1. นายวราห์  ทองประสินธุ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  2. นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

  3. นายดนุชา  น้อยใจบุญ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  4. นายชาตรี  ศิริพานิชกร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  โดยมี นายดนุชา น้อยใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
  หมายเหตุ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ขอลาออกจากการดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน และวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายวราห์ ทองประสินธุ์ ให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน แทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าว

  ขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

  1.  กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

  2.  พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
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ย้อนกลับสารบัญ

  3.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำาเสนอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

  4.  ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

  5.  เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามข้อ

บังคับ

  6.  กำาหนดแนวทางและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

  7.  ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  8.  เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการชุด

ต่างๆ และที่ปรึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

    สำาหรับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 

ภายในให้เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกลั่นกรอง แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

  9.  เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  10. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

  11. เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจำาปี ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นชอบ

  12. พิจารณากลั่นกรองระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย

4.  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ 
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ย้อนกลับสารบัญ

   ขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

   1. ประเมิน วิเคราะห์และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต

   2. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ 

คือ ความเสี่ยงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขัน การผลิต การจัดซื้อ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

   3. กำาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล

และกำากับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

   4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึง ความมีประสิทธิผลของระบบ  

และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด

   5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง 

กับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำาหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทาน

ความเพียงพอและเหมาะสม

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. ก�รสรรห�คณะกรรมก�รบริษัท

   ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ

จำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม 

่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำานวนกรรมการที่จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุด หรือตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากสาเหตุอื่นๆ 

   ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงเหมาะสมกับโครงสร้าง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท หากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำาหนด 

โดยพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก 

   (1)  บุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดำารงตำาแหน่งต่อไป 

   (2)  การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 

   (3)  การเสนอชื่อของประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัท ฯลฯ 

   (4)  การเสาะหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ 
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ย้อนกลับสารบัญ

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้ 

ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำาหนด ในช่วงวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561

   คุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา มีดังนี้

   (1)  มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถ

กำาหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทั้งกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

   (2)  ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล 

   (3)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกำาหนด

   (4)  ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน

   (5)  ความสามารถในการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจากจำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง

อยู่ เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งการดูแลและติดตาม

การดำาเนินงานของบริษัทฯ

   คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นลำาดับต่อไป 

   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

   1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

   2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   คราวละคนหรือ

คราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ

แต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้

   3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็น

ผู้ออกเสียงชี้ขาด

   ในการประชมุสามญัประจำาปทีกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตำาแหนง่หนึง่ในสามเปน็อตัรา  ถา้จำานวนกรรมการ 

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

   กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันว่า 

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ซึ่งกรรมการที ่

พ้นจากตำาแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
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   ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราว 

ถัดไป เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตำาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

   ก�รสรรห�กรรมก�รอิสระ

   บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นต่ำาตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความ

รู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่

มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทาง

อ้อมกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงความเป็นอิสระในการแสดงความ

เห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ

บุคคลดังกล่าว 

   ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน มีดังนี้

   1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย

   2.  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและก่อน

ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

   3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 

พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะได้

รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

   4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบ

ริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมท้ังไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ัง

ในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

   5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
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ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีขอ

งบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและ

ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

   6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

นั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

   7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท 

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา

ที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

   9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

   ก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูงสุด

   การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการ

สรรหามีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และดำาเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการ

แต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายเรื่องการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ

ผู้จัดการไว้ ดังนี้

   กรรมการผู้จัดการสามารถไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยจะ

ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้นำาข้อมุลไปเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ หรือตำาแหน่ง

อื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ 

ส่วนรวม
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การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

  การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ เพื่อเข้าไป

มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ 

ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทำาธุรกิจระหว่างบริษัทย่อย โดยผู้แทนบริษัทฯ จะเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ

และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

2 แห่ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

จัดการ จำานวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถกำาหนดนโยบายที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ

และให้แนวทางบริหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้

   สำาหรับในเรื่องนโยบายที่สำาคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ รับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่

ประชุมบริษัทย่อย เช่น การจัดสรรกำาไร การจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ 

การเพิ่ม-ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำาหนด

ต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย เป็น

ประจำาทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ กำาหนดทิศทางและแนวทาง

ในการกำากับดูแลการลงทุนในบริษัทย่อยได้ต่อไป

การกำากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

   บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่ง

รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ทำาการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระสำาคัญ

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปหรือตลาดหลักทรัพย์ และตน

ได้ล่วงรู้มาในตำาแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าการกระทำาดังกล่าว

จะกระทำาเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น หรือการนำาข้อมูลภายในไปเปิดเผยให้ผู้อื่นกระทำาดังกล่าว โดยห้ามกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ห้ามทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ก่อนการ

ประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 24 ชั่วโมง 

   รวมทั้งมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำาเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้

ถือหุ้น มีข้อกำาหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำาข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำาไปใช ้

ส่วนตนหรือกระทำารายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

   บริษัทฯ ได้ทำาการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ใน

บริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์   ต่อ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งะ
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ย้อนกลับสารบัญ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำาเนาการรายงาน 

ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

อย่างช้าในวันทำาการถัดไป

   บริษัทฯ ได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้ส่งจดหมาย 

เวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

  • ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit fee)

   บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด ซึ่งเป็นผู้

สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำานวนเงินรวม 1,800,000 บาท 

  • ค่�บริก�รอื่นๆ (Non-audit fee)

    - ไม่มี -

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน

   บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อ

เนื่องมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯ ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR 

ในประเด็นดังต่อไปนี้

   • บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่

ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่ 

   ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำาหนดเฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

กรรมการทั้งหมด แต่ไม่ได้กำาหนดจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ

   • บริษัทได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumu-

lative Voting) หรือไม่ 

   บริษัทฯ ไม่สามารถกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

(Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง

หุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน รวม

กันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นจะ

ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

   • คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 

9 ปีไว้หรือไม่
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   คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณานโยบายดังกล่าวแล้ว พบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความสามารถที่

จะให้ความเห็นและคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็น

อย่างดี จากประสบการณ์ที่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาพอสมควร โดยไม่มีประโยชน์หรือ

ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงมีความเป็นอิสระ

ในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

   ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรที่จะไม่จำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ ไม่เกิน 9 ปี ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
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นโยบายภาพรวม

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ภายใต้ปรัชญาในการ 

ดำาเนินงาน “การยึดมั่นในคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” ให้ความสำาคัญทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพในการบริหาร 

จัดการองค์กร โดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ปรับปรุงพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างคุณภาพที่ดีขึ้น

แก่สังคม สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข 

พร้อมยกระดับความเจริญก้าวหน้าของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไปพร้อมกัน บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายองค์กรขึ้นดัง 

ต่อไปนี้ี้

 นโยบ�ยองค์กร

 1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

 2. ดำาเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ 

ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 3. บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร

 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

 5. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

 6. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการ

ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม

 7. นโยบายองค์กรได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

 8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำานึงถึงผลกระ

ทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ได้นำาหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

 • โครงการฉลากเขียว เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวจากเพิ่มเติมอีกจำานวน 9 รายการ 

ตั้งแต่ขนาด 315 kVA – 2000 kVA ณ ปัจจุบัน มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งหมด 17 รายการ ขนาด

ตั้งแต่ 50 kVA – 2000 kVA และอยู่ในระหว่างยื่นขอการรับรองอีก 7 รายการ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 • บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัล “Chachoensao Labour Management Award 2019” และ “รางวัลมาตรฐาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” จากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องชมเชยสถานประกอบกิจการท่ีมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานท่ีดีของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Clean Food Good Taste โครงการอาหารและแหล่งน้ำาปลอดภัย ประจำาปี 2562 จาก 

คุณชาติชาย ชัยกิตติภรณ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำาบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการรับประกันถึง

คุณภาพของอาหารและน้ำาในโรงอาหารมีความสะอาดปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
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คว�มรับผิดชอบในกระบวนก�รดำ�เนินธุรกิจ (CSR in Process)

  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 

8 หัวข้อ ได้แก่

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

  บริษัทฯ มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเป็นสำาคัญ  

ส่งเสริมให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมในการประกอบ 

ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานได้รับทราบ และเป็นกฎระเบียบยึดถือปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้อง

มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.1 ก�รแข่งขันอย่�งยุติธรรม

    ตามนโยบายของบริษัทฯ คือ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน ่

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะไม่นำาวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่นำามาใช้เพื่อประโยชน ์

ในการแข่งขัน แม้ว่าจะเป็นการยินยอมตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการลักลอบขโมยข้อมูลทางการค้า หรือ 

ความลับทางการค้าของบริษัทคู่แข่ง ทั้งในเรื่องสินค้า ราคา การผลิต การขายหรือการประมูล ซึ่งมิได้รับอนุญาต

จากคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก็ตาม
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    ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่

เป็นการขัดขวางการแข่งขัน พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย

  1.2 ก�รส่งเสริมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่�

    บริษัทฯ กำาหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน 

เช่น การควบคุมการจัดซื้อ การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการ

ประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน โดยยึดถือหลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและรักษาสัมพันธภาพ 

อันดีกับคู่ค้า ประสานงานและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งเรื่องเทคโนโลยี ความปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต ลดปัญหา 

สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ความมั่นคงทางธุรกิจร่วมกัน

  1.3 ก�รเค�รพสิทธิในทรัพย์สิน

    บริษัทฯ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนเป็นอันขาด 

ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และข้อตกลงเง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ หรือสัญญาทางการค้า 

โดยกำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สินค้าหรือบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิอย่างถูกต้อง

  1.4 ก�รเกี่ยวข้องกับก�รเมืองอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ

    บริษัทฯ เห็นความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะเรื่องการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการเมืองทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ที่ก่อให้เกิดอำานาจในการควบคุมทาง 

การเมืองที่ไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้การดำาเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ใน

การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำาคัญ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ 

คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ การให้และการรับสินบนทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเงิน การช่วยเหลือทางการเมือง การเรียกหรือการรับผล

ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หรือ

อาจทำาให้บริษัทฯ เสียประโยชน์  เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

 บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปยังพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกฝ่าย  

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
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  • เผยแพร่และแนวปฎิบัติฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบอินเตอร์เนตภายในบริษัทฯ ซึ่งสามารถ

เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงทั้งองค์กร พร้อมทั้งปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ 

  • มีการจัดอบรมพนักงานเข้าใหม่ ให้ศึกษาทำาความเข้าใจในเนื้อหาในเรื่องจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ ข้อ

บังคับของในการทำางาน และนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้า

หน้าที่ทุกคน

  • บริษัทฯ ได้ดำาเนินการสำารวจและประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้รับ

ทราบถึงโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นในองค์กร การประเมินการควบคุมภายใน รวมถึงนำาเสนอมาตรการ

ป้องกัน โดยบริษัทฯ จะนำาผลสำารวจดังกล่าวมาทบทวนแนวปฏิบัติ ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการทำางาน

ที่อาจมีช่องว่างของการควบคุม แล้วนำามาปรับปรุงมาตรการป้องกันและประกาศให้ถือปฏิบัติทั้งองค์กร เช่น กฎเกณฑ์

การปฏิบัติตามกฏหมาย การแข่งขันทางการค้า การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น 

  • บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing 

Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำาาคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองคก์รหรือ

จากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำาเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ในการดำาเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ร่วม

กัน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือสามารถแจ้งเบาะแส

หากพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชั่นของบุคคลในบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านช่องทาง

ต่างๆ ดังนี้ 

  1. ทาง E-mail address : suwannee@ekarat.co.th และ nuancsir@ekarat.co.th 

  2. จดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท โดยส่งมาที่

  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง 

  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

  บริษัทฯ จะรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของท่านไปตรวจสอบ และติดต่อกลับท่านโดยเร็ว โดยบริษัทฯ ให้

ความสำาคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส และจะดำาเนินการ

พิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสแต่อย่างใด
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3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผล

ในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจ้าง

แรงงานเด็ก ไม่กระทำาหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ โดยให้ความเป็นธรรมและความมั่นคงใน

การทำางานแก่พนักงานทุกระดับชั้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แรงงานพิการได้ทำางานร่วมกับบริษัทฯ ตามความสามารถ

ของแต่ละบุคคล 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยในการดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานควรได้รับ ไม่

ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคม กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยได้จัดทำาคู่มือการจัดการระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 

8001-2546 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำามาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้อง

เรียนและร้องทุกข์ในเรื่องที่เห็นว่าได้รับการละเมิดสิทธิของตน ตามขั้นตอนกระบวนการที่กำาหนดไว้ในระเบียบการ

ปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ มีตู้รับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ จากนั้นสรุปรวบรวมส่งให้ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์ตรวจสอบและดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีข้อคิดเห็นหรือร้องเรียนที่ปิดสรุปไม่ได้ จะนำาเสนอที่ประชุม 

ผู้บริหารพิจารณา

4. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

 • ด้�นค่�จ้�งและสวัสดิก�ร

  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานและ 

เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด โดยมีการสำารวจอัตราค่าจ้างเงินเดือนของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน ประกอบกับมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ปีละ 2 ครั้ง 

เพื่อนำาผลประเมินมาใช้ในการปรับระดับและปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำาปี และจัดให้มีกองทุนประกันสังคม กองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น มีรถรับส่งพนักงาน จัดให้สถานที่เล่นกีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

เป็นต้น  

 • ด้�นคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย

  บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับชั้นร่วมมือกันดำาเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และตัวแทนของ

พนักงานทุกระดับ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และพนักงานได้มีส่วนร่วม

ตัดสินใจในนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้
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  - จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นจาก

กระบวนการทำางานหรือสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

  - กำาหนดให้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำานึก 

ในการทำางานและตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

  - จัดให้มีห้องน้ำาที่ถูกสุขลักษณะ น้ำาดื่มที่สะอาด ปัจจัยในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสมและเพียงพอ

  - บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ทำางานที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ โดยไม่เลิกจ้าง ลด

ตำาแหน่งหรือลดสิทธิประโยชน์เพราะการมีครรภ์

  นอกจากนี้ ยังจัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ อาทิ จัดสถานที่สำาหรับเล่นกีฬาและ

สันทนาการต่างๆ อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของพนักงาน, การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอลล์และยัง 

คำานึงถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยได้บริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับใบรับรองจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มีผลถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562                                 

  ในปี 2562 มีพนักงานประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการทำางาน จำานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.54  

ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นปลูกจิตสำานึกด้านความ

ปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม่ำาเสมอ

5. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯ ยึดมั่นในจริยธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้” โดยมีเป้าหมายความสำาเร็จ คือ การได้รับความไว้

วางใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าของบริษัทฯ  ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จึงต้อง

ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความยุติธรรม และความถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจของ

ลูกค้าของบริษัทฯ 

 • คว�มปลอดภัยจ�กสินค้�และบริก�ร

  บริษัทฯ ทำาการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้ระบบการจัดการตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีอันตรายหรือมีส่วนประกอบของโลหะหนักและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการ

รับประกันสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่กำาหนด

  ก�รรับประกันสินค้�

   บริษัทฯ มีนโยบายรับประกันหม้อแปลงไฟฟ้า 10 ปี โดยลูกค้าจะได้รับใบรับประกันสินค้าที่มีรายละเอียด

ต่างๆแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อแนะนำาการใช้งาน ระยะเวลารับประกัน ขอบเขตการรับประกัน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ฝ่ายบริการ ในกรณีที่พบหม้อแปลงไฟฟ้ามีปัญหา ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับจากวันซื้อสินค้า บริษัทฯ จะรับ
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ผิดชอบดำาเนินการแก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง

ของปัญหาดังกล่าว  ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะมี

บริการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยทำาสัญญาบริการเป็นรายปี เพื่อติดตามและตรวจเช็คการทำางานของ

หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า

ระเบิด เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของลูกค้าจากกระแสไฟฟ้าดับหรือเกิดเพลิงไหม้ได้ บริษัทฯ คำานึง

ถึงความสำาคัญในข้อนี้ จึงมีหม้อแปลงไฟฟ้าสำารองให้ลูกค้าใช้งานระหว่างที่รอซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ก�รสื่อส�รก�รตล�ดกับลูกค้�

  - บริษัทฯ ได้จัดทำาใบรับประกันส่งให้กับลูกค้าพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ส่วนข้อมูลรายละเอียดลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์จัดทำาในรูปแบบแคตตาล็อก แจกจ่ายให้กับลูกค้าผ่านพนักงานขาย ศูนย์บริการทั่วประเทศ และตัวแทน

จำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

  - บริษัทฯ จะทำาการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากการให้บริการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของ 

ช่างบริการประจำาศูนย์บริการต่างๆ เป็นรายไตรมาส โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในการทำางานของ

ช่างบริการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  - บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์   

รวมทั้งติดตามผลหลังจากที่ได้แก้ไขและหาวิธีป้องกันเรียบร้อยแล้ว 

  - มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำาข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำาไปใช้โดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงมีการกำาหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน

เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งทบทวนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 

 นโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ เป็นการนำาระบบการจัดการพลังงานมาใช้กับการดำาเนินธุรกิจทุกขั้นตอน  

โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสอดคล้อง 

กับกฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวให้ผู้มี

ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

  • ก�รอนุรักษ์พลังง�น โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน พัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง

เหมาะสมและต่อเนื่อง ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่นำามาใช้
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   - การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีค่าความสูญเสียต่อกว่าปกติ (Low Loss) ตามร่างข้อกำาหนดของ 

Green Label ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียในระบบจ่ายกำาลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน ทำาให้ผู้ใช้สามารถลดค่าไฟจาก

ค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้านั้นน้อยลง

  • ก�รประหยัดทรัพย�กร โดยการนำาสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดของเสียและเศษวัตถุดิบที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต เช่น การนำาเศษไม้พาเลทที่ไม่ใช้แล้วหรือโครงเหล็กมาใช้ประกอบเป็นตู้หรือโต๊ะสำาหรับใช้วางของและ

จัดให้เป็นมุมสันทนาการสำาหรับพนักงานใช้นั่งอ่านหนังสือได้ การใช้กระดาษรีไซเคิล เพื่อลดการใช้กระดาษสำาหรับงาน

ภายในบริษัทฯ เป็นต้น  ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนด

ให้มีการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ในเรื่องสิ่ง

แวดล้อมให้แก่พนักงานตามมาตรฐาน ISO 14001

  • ก�รป้องกันมลพิษ โดยการควบคุมและเลือกใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม ลดการก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ง

แวดล้อมและเป็นอันตรายต่อกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพนำ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่สาธารณะ รวมถึงป้องกันการ

รบกวนต่อชุมชนรอบข้างทั้งเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือนจากกระบวนการผลิต ดังต่อไปนี้

   - การใช้นำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่มีสาร Polychlorinated Biphenyls (PCBs) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สลาย

ตัวยากและสามารถสะสมอยู่ได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดอาการป่วยต่างๆ เช่น โรคมะเร็งตับ หลอดลม

เรื้อรัง ระบบประสาทบกพร่อง เป็นต้น

   - การใช้ซิลิกาเจลที่มีการชุบจากสารอินทรีย์ที่เป็นสารจากธรรมชาติแทน Crystal Violet ที่ชุบจาก Co-

balt Chloride ซึ่งเป็นสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์

   - การใช้พลาสติกที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

   - การใช้สีนำ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้นำ้าเป็นส่วนผสมแทนการใช้สีนำ้ามันที่ต้องใช้ 

ทินเนอร์เป็นตัวทำาละลาย

   - การใช้วานิชที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

   - การใช้ผงล้างมือล้างคราบนำ้ามัน ในงานซ่อมบำารุงรักษา 

   - ใช้นำ้ายาขจัดคราบนำ้ามันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   - โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint) เป็นการประเมินวัฏจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลัง

จากการใช้งาน โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นกระบวน

การเก็บรวบรวมและประเมินค่าของการปล่อยก๊าซที่ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน เพื่อหาวิธีการปรับปรุงให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์
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   - เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในโรงงานเป็นแบบหลอดประหยัดพลังงาน LED ทำาให้ประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้ 3,312 kW-h ต่อเดือน หรือลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 162,950 บาทต่อปี และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 

เท่ากับ 10.30% 

   - ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 27.44 kW (Grid connected System) บน

หลังคาโรงงาน ทำาให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 181,093 บาทต่อปี และส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนที่ลดลง 

25,332 kgCO2 ต่อปี

   - ลดปริมาณการใช้นำ้ามันของรถยก 5% ต่อปี ซึ่งทำาให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่านำ้ามันรถยกลดลง 5,039.26 

บาทต่อเดือนและส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนลดลง 

7. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานร่วมกับชุมชุน โดยจัดให้มีตัวแทนเข้าปรึกษาหารือกับชุมชน โดยมีการ

สานเสวนา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนการดำาเนิน

โครงการต่างๆ ในการพัฒนาสังคม องค์กร สถาบันการศึกษา และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนธำารงรักษาไว้ซึ่ง

ขนมธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และปลูกจิตสำานึกให้กับพนักงานทุกระดับชั้นให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • โครงการสนับสนุนการศึกษา โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ได้เข้าเยี่ยม

ชมโรงงาน เพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์ เช่น 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปาง จ.ลำาปาง เป็นต้น รวมถึงการรับ

นักศึกษาฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการได้ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการรับ

นักศึกษาที่ต้องการหาประสบการณ์ในการทำางาน ในอัตราปีละไม่เกิน 70 คน
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8. ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมาก โดยหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” นั้นมีจุดเด่น

และมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพสูงและทนทาน ทำาให้ลูกค้าไว้วางใจและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งตลอดมา บริษัทฯ จึงต้อง 

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ส่วน โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพสูงเช่นเดิม เพื่อให้สามารถแข่งขัน

ด้านราคากับคู่แข่งได้มากขึ้น รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย โดยในปี 2562 

บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิต ดังนี้

  • ฝ่ายควบคุมคุณภาพได้เพิ่มเครื่องทดสอบแก็สที่ละลายในนำ้ามันอีก 1 เครี่อง (Dissolved Gas Analysis)

มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ใช้ในการวัดปริมาณแก๊สที่แตกตัวและละลายอยู่ในน้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้า เพี่อตอบสนอง

งานบริการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น
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ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น 

  บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญ

ต่อปัจจัยความย่ังยืน ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนในสังคมและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เช่ือมโยง

ความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบทางสังคมท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้

เป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจำาปี 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

  บริษัทฯ จัดให้มีโครงการเพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกจิตสำานึกให้กับบุคลากร

ทุกระดับให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

  • บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันทำาบุญกับวัดพระบาทนำ้าพุ จ.ลพบุรี เป็นประจำาทุกปี โดยบริจาคเงิน สิ่งของ

อุปโภคบริโภคให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ท่านเจ้าอาวาส วัดพระบาทนำ้าพุ เพื่อช่วยเหลือเด็ก

กำาพร้าและผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV 

  • บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนประกอบราษฎร์บำารุง 
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  • ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำาไปแจกจ่าย 

ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

 

  • บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำาบุญตักบาตรเป็นประจำาทุกเดือน 
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  • บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” กับสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา และองค์กรภาคีความร่วมมือ

  • บริษัทฯ ได้บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในสถานปฏิบัติวิปัสสนาอนัตตปัพพตะราม จ.แม่ฮ่องสอน  

ในโครงการ “แสงสว่างสู่ชุมชนและแหล่งธรรมะ”  

  • พนักงานร่วมกันทาสีและซ่อมแซมเครื่องเล่นของนักเรียนโรงเรียนประกอบราษฎร์บำารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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  • พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  • ร่วมทำาบุญสร้างหลวงพ่อพระพุทธโสธร รุ่น “อยู่ดี มีสุข” กับเทศบาลตำาบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ร่วมทำาบุญสลากบำารุงสภากาชาดไทย งานกาชาดประจำาปี 2562

  • เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนวัดสุขาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน  

โดยมอบทุนการศึกษา มอบถังดับเพลิง พร้อมสาธิตการสอนดับเพลิงให้กับครูและนักเรียน ทาสีรั้วโรงอาหาร เปลี่ยน 

สายไฟฟ้า และเต้ารับ-เต้าเสียบที่ชำารุด ทำาความสะอาด เก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียน
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  • บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการ 1 แก้ว 1 กล้า”  

โดยการรณรงค์เก็บแก้วน้ำาพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำาไป 

บริจาค ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถ

ราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อเนื่องเป็นประจำา

ทุกปี

  • ร่วมสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันชกมวย

ไทยต้านภัยยาเสพติด งานประจำาปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี

ใหม่ ณ วัดท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดี

 • นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการมีนโยบายการสำารวจความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณรอบโรงงานเกี่ยว

กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงผลกระทบจากการดำาเนินงานต่อชุมชนรอบๆ โรงงาน โดยจะ

นำามาปรับปรุงแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นเป็นประจำาทุกปี

     สำาหรับข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR ของบริษัทฯ สามารถติดตามได้ที่

 https://www.ekarat.co.th/actnews/
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ

บริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยยึดถือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 มีคณะกรรมการตรวจ

สอบเข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช นายอรุณ ศรีจรูญ  และนายวราห์ ทองประสินธุ์ โดย

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบการตรวจ

เอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำา และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง การประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การ

ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องที่

มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ โดยสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในรอบปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

   1. ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร

    • บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมเป็นสำาคัญ จึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้

บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไม่แสวงหา

ประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำาหนด โดยมี

การเผยแพร่ ชี้แจงทำาความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน 

    • บริษัทฯ มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้ในจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการทำาหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ แทน

คณะกรรมการบริษัทในการกำาหนดนโยบาย โครงสร้างองค์กรและเป้าหมายต่างๆ

    • บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำางานที่

เหมาะสมทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน มีกระบวนการประเมินผลการทำางานของบุคลากรประจำาปี และเกณฑ์วัดผลที่

เชื่อมโยงสู่การจ่ายตอบแทนที่เป็นธรรม มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมีการวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) ที่สำาคัญ

    • บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำาหน้าที่ตรวจสอบ

ติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำาเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจำาปี และรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

เพื่อนำาไปปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อไป

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
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    • คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่ที่กำาหนดในกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจำาปี การบริหารความเสี่ยง 

ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจ

สอบมีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาทุกไตรมาส รวมทั้งในรายงานประจำาปี

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   2. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

    • บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะการ

แข่งขันในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ภัยพิบัติ และปัจจัยภายใน เช่น ปริมาณวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงได้สอบทานการชี้บ่งความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง พร้อมกับทบทวนการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยได้รายงานการ

บริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ

ทราบตามลำาดับ

   3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น

    • บริษัทฯ กำาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์เพื่อควบคุมการ

ปฏิบัติงานทั้งในด้านธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การควบคุมคุณภาพ การขายสินค้า การบริหาร

จัดการทั่วไป โดยกำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วงเงินอนุมัติในแต่ละระดับ รวมทั้งขออนุมัติใช้งบประมาณของแต่ละ

หน่วยงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารชี้แจงให้พนักงานทราบและนำาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดในการประชุมคณะกรรมการจัดการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หากพบข้อผิดพลาด

จะทำาการแก้ไขในทันที และมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์

    • บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการและ

ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

    • เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำารายงานระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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   4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

    • บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการจัด

ทำาข้อมูลที่สำาคัญทั้งภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาระบบ IT ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของข้อมูลและเทคโนโลยี เช่น การติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงระบบ IT ของบริษัทฯ โดยมิชอบ นอกจากนี้ยังมีฝ่าย

สื่อสารองค์กร ทำาหน้าที่กำากับ ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ อย่าง

เคร่งครัด

    • มีระบบการสื่อสารสารสนเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถสื่อสาร รับทราบและ

เข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ e-mail, intranet การประชาสัมพันธ์

ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Application – Line ในแต่ละสายงาน เพื่อให้เกิดการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ อันเป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งในการเชื่อมพนักงานทั้งองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน

    • สำาหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่า

เทียมกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเผยแพร่งบการเงินและผลประกอบการประจำา

ปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเวปไซค์ของบริษัทที่ www.ekarat.co.th ตลอดจนจัดให้มีช่อง

ทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การกระทำาใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรมอันดีที่อาจส่งผล

เสียหายต่อบริษัทฯ จากผู้มีส่วนได้เสียทางจดหมายหรือ e-mail ส่งถึงเลขานุการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการของบริ

ษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกไตรมาส เพื่อรับฟังปัญหาหรือข้อร้องเรียนจาก

การให้บริการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำามาแก้ไขปรับปรุงการทำางานให้ดียิ่งขึ้น   

   5. ระบบก�รติดต�ม

    • บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานทั้งระดับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ให้เป็นไปตาม

แผนและเป้าหมายที่กำาหนด โดยผ่านการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดการรายสัปดาห์ การประชุม 

คณะกรรมการบริษัทรายเดือน การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นต้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป

ตามเป้าหมายอย่างสม่ำาเสมอ 

    • บริษัทฯ มีการประเมินผลการควบคุมภายในทุกหน่วยงานและจัดทำารายงานการควบคุมภายในเป็น

ประจำาทุกปี รวมทั้งมีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำาปี 
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    • ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะจัดทำารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

ปรับปรุง และนำาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยผู้ตรวจสอบภายใน

จะติดตามความคืบหน้าในการดำาเนินการแก้ไขต่างๆ ให้ครบถ้วนทุกประเด็นและสรุปผลความคืบหน้าต่อกรรมการ 

ผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการนำาข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้

หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เช่น การทุจริต การขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ เป็นต้น ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผู้จัดการและ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

   คณะกรรมการจัดการได้แต่งตั้งนางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน 

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และได้เข้าร่วมการอบรมใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจ

สอบภายในแห่งประเทศไทย มีความเข้าใจในการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่

จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

   ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ นายอรุณ ศรีจรูญ และ นายวราห์ ทองประสินธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสุวรรณี 

สุจริตวณิชพงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งใน 

การประชุมได้เชิญฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดย 

มีการพิจารณาเรื่องสำาคัญตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

 1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯทั้งงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร

 2. พิจารณาการทำารายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ไม่พบรายการที่มีเงื่อนไข ที่ไม่เป็นไปตามปกติการค้า หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

 3. เสนอรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อสั่ง

การให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กร

และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม อย่างเพียงพอและเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 5. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำาหรับปี 2563 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป

 6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี และระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งเห็นว่ามี

ประสิทธิภาพ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

 7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะๆ และมีการแก้ไขกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับ

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

          ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

           (นายวินัย วิทวัสการเวช)

           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณ
ะกรรมการตรวจสอบ



ย้อนกลับสารบัญ

106
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562



107 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

การทำารายการระหว่างกัน

 บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในเร่ืองการทำารายการระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยยึดถือ

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยสรุปได้ดังน้ี

 • รายการระหว่างกันท่ีเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ต่างๆ จะต้องนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน เพ่ือความยุติธรรมและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษัทฯ  

จะได้รับเป็นสำาคัญ ท้ังน้ีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงลงมติในท่ีประชุม

 • บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม โดยการถือ

หุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้บริหารบางท่านร่วมกัน รายการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปตามเง่ือนไขและ

เกณฑ์ท่ีได้ระบุในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่าน้ัน

1. ลักษณะคว�มสัมพันธ์

ชื่อบริษัท ประเทศ ลักษณะคว�มสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 51

บริษัท เควี แอสเซ็ท จำากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เอส.เค.พี. คอนซัลติ้ง

แอ็นด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

คุณธีรยา กนกพฤกษ์

ไทย

ไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นใหญ่

เป็นบริษัทที่บุคคลใกล้ชิดของกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ถือหุ้นโดยตรงมากกว่าร้อยละ 5
รายการระหว่างกัน
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ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

2. ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

                                          (หน่วย : บาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้อื่น

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำ�กัด - - 36,000 12,000

 

3.  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้�งรับแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

  รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 และ 2561 มีดังน้ี

                                          (หน่วย : บาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธันว�คม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันว�คม 2562

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

  บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด  10,496,986  -    -    10,496,986 

  บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด  -    6,000,000  -    6,000,000 

  รวม  10,496,986  6,000,000  -    16,496,986 

ดอกเบี้ยค้�งรับ

  บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด  703,585  547,425  (1,235,193)  15,817 

  บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด  -    97,521  -    97,521 

  รวม  703,585  644,946  (1,235,193)  113,338 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

  และดอกเบี้ยค้�งรับ  11,200,571 6,644,946   (1,235,193)    16,610,324

  หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,200,571) (10,512,803) 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  

  และดอกเบี้ยค้�งรับ-สุทธิ - 6,097,521
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 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย

ค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

                                                                 (หน่วย : บาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

  ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี  11,200,571  10,649,480 

  ตั้งเพิ่มในระหว่างปี  547,425  551,091 

  ลดลงในระหว่างปี (1,235,193)  -   

  ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  10,512,803  11,200,571 

 

4. เจ้�หนี้ก�รค้� – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

                                            (หน่วย : บาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท เอกรัฐโซล่�ร์ จำ�กัด - - - 227,625
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5. ร�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 รายการบัญชีที่สำาคัญที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

                                                             (หน่วย : บาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561 นโยบ�ยร�ค�

รายได้จากการขาย

   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด

   บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด

รายได้ค่าเช่า

   บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด           

รายได้อื่น

   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด

ดอกเบี้ยรับ

   บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด

-

-

-

-

-

632,000

-

-

-

-

-

24,000

-

547,425

1,160,000

632,000

24,000

13,744

551,092

เป็นไปตามราคาตลาด

เป็นไปตามราคาตลาด

เป็นไปตามราคาตลาดที่ระบุในสัญญา

เป็นไปตามราคาตลาด

เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ้งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

ต้นทุนขาย

   บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด

ค่าที่ปรึกษา

   บริษัท เอส.เค.พี.คอนซัลติ้ง

      แอ็นด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำากัด

-

5,607,477

605,133

8,971,963

-

5,607,477

605,133

8,971,963

เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

เป็นไปตามราคาที่ระบุในสัญญา
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                                                                      (หน่วย : บาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,759,000 16,134,000

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 545,160 230,638

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,508,000 5,479,000

รวม 30,812,160 21,843,638

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�รระหว่�งกัน

 สำาหรับการเข้าทำารายการระหว่างกันข้างต้นนั้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นการ

ดำาเนินการตามปกติของธุรกิจ กำาหนดราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัทฯ 

และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ

นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็น ไปด้วย

ความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและเปิดเผยชนิดและมูลค่าของ

รายการระหว่างกันตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความ 

สมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการ 

ระหว่างกันตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

6. ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รสำ�คัญ

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
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 งบการเงินรวมของปี 2562 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ 

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด และบริษัท เอกรัฐเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

 2562 2561

งบกำ�ไรข�ดทุน

รายได้จากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 1,629.93 1,464.30

ต้นทุนจากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 1,218.63 1,193.66

ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท) 143.79 119.41

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 169.58 155.60

ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 21.56 22.13

กำาไรขั้นต้น (ล้านบาท) 411.31 270.64

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 82.88 (279.65)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,715.10 1,616.25

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 740.05 735.24

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 975.04 881.01

หุ้น

จำานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 1,343.29 1,343.29

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว (ล้านบาท) 1,074.63 1,074.63

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 0.80 0.80

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.061 (0.208)

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 25.23 18.48

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.02 (18.74)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 6.44 (17.95)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.93 (26.86)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.76  0.83 

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน
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2. คำาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานปี 2562

 ผลก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบระหว่�งรอบปีบัญชี 2561 และ 2562

หน่วย : ล้�นบ�ท 2562 2561 เปลี่ยนแปลง

ล้�นบ�ท %

รายได้จากการดำาเนินงานรวม 1,629.93 1,464.30 165.63 11.31

 - รายได้จากการขายสินค้า 1,182.48 1,114.08 68.40 6.14

 - รายได้ค่าบริการและซ่อมบำารุง 210.31 197.84 12.47 6.30

 - รายได้รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

 เซลล์แสงอาทิตย์

188.84 107.07 81.77 76.37

 - รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 48.31 45.31 3.00 6.62

ต้นทุนจากการดำาเนินงานรวม 1,218.63 1,193.66 24.97 2.09

 - ต้นทุนขาย 945.78 942.32 3.46 0.37

 - ต้นทุนการให้บริการและซ่อมบำารุง 119.28 116.85 2.43 2.08

 - ต้นทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

 เซลล์แสงอาทิตย์

168.70 99.24 69.46 69.99

 - ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า 23.15 23.14 0.01 0.04

 - กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 38.31 (12.11) 50.42 416.35

กำาไรขั้นต้น 411.31 270.64 140.67 51.98

รายได้อื่น 20.00 27.91 (7.91) (28.34)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 10.69 349.09 (338.40) (96.94)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 143.79 119.41 24.38 20.42

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 169.58 155.60 13.98 8.98

ต้นทุนทางการเงิน 21.56 22.13 (0.57) (2.58)

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 85.69 (347.68) 433.37 124.65

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (2.81) 68.03 (70.84) (104.13)

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ 82.88 (279.65) 362.53 129.64

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 0.061 (0.208) 0.269 129.33
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ร�ยได้

 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำาเนินงาน 4 ประเภท คือ การขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย งานบริการและซ่อมบำารุง  

งานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 1. รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 1,182.48 ล้านบาท และ 1,114.08 

ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.14 เนื่องจากมีรายได้จากจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั้งภาคเอกชนและ

หน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้น 

 2. รายได้งานบริการและซ่อมบำารุงของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 210.31 ล้านบาท และ 197.84 

ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากงานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าและงานบริการรับจ้างทั่วไป

 3. รายได้จากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 188.84 ล้านบาท 

และ 107.07 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.37 จากงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลาย

โครงการทั้งลูกค้าภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ

 4. รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 48.31 ล้านบาท และ 45.31 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.62 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า

ได้เพิ่มมากขึ้น 

ต้นทุน

 1. บริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 945.78 ล้านบาท และ 942.32 ล้านบาท ตามลำาดับ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 ซึ่งสอดคล้องตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการ 

ขายสินค้า ในปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 79.98 และ 84.58 ตามลำาดับ พบว่า อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้

จากการขายสินค้าในปี 2562 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 4.6

 2. บริษัทฯ มีต้นทุนงานบริการในปี 2562 และ 2561 จำานวน 119.28 ล้านบาท และ 116.85 ล้านบาท ตามลำาดับ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 ซึ่งสอดคล้องตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการของ 

บริษัทฯ ในปี 2562 ร้อยละ 56.72 ซึ่งต่ำากว่าปี 2561 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการเท่ากับ

ร้อยละ 59.06 เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 2.34

 3. บริษัทฯ มีต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2562 และ 2561 จำานวน 168.70 

ล้านบาท และ 99.24 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.99 ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนงานโครงการของหน่วยงาน 

ราชการที่แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม โดยอัตราส่วนต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อ 

รายได้จากงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในปี 2562 ร้อยละ 89.33 ซึ่งต่ำากว่าปี 2561 ที่มี

อัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 92.69 เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 3.36
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 4. บริษัทฯ มีต้นทุนงานจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2562 และ 2561 จำานวน 23.15 ล้านบาท และ 23.14  

ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคา โดยมีอัตราส่วนต้นทุนจากการจำาหน่าย

กระแสไฟฟ้าต่อรายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี 2562 และ 2561 ประมาณร้อยละ 47.92 และ 51.07  

ตามลำาดับ เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 3.15

ข�ดทุนจ�กก�รลดมูลค่�สินค้�

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 10.69 และ 349.09 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 96.94 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ลดลง เนื่องจากปี 2561 ได้ทำาการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโรงผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดระยองทั้งจำานวน 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 143.79 ล้านบาท และ 119.41 ล้านบาท ตามลำาดับ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.42 และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 

เท่ากับร้อยละ 8.82 และ 8.15  ตามลำาดับ เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการจาก

การดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 169.58 ล้านบาทและ 155.60 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.98 จากการปรับประมาณการผลประโยชน์พนักงานจาก 300 วันเป็น 400 วัน และเมื่อพิจารณา

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 10.40 และ 10.63 

ตามลำาดับ เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.23

กำ�ไรขั้นต้น

 บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายสินค้าในปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 20.02 และ 15.41 ตามลำาดับ 

อัตรากำาไรขั้นต้นจากงานบริการในปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 43.28 และ 40.94  ตามลำาดับ อัตรากำาไรขั้น

ต้นจากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 10.67 และ 7.31  

ตามลำาดับ อัตรากำาไรขั้นต้นจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับร้อยละ 52.08 และ 48.93 

ตามลำาดับ 

 อัตรากำาไรขั้นต้นของรายได้ทั้ง 4 ด้านนั้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการจำาหน่าย

หม้อแปลงไฟฟ้าและรายได้จากงานบริการซ่อมบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีงานติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟ้าให้กับลูกค้าจำานวนหลายโครงการ อีกทั้งโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำาหน่ายให้กับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิต

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง   
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กำ�ไรสุทธิ

 บริษัทฯมีกำาไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 85.69 ล้านบาท และ 

(347.68) ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 433.37 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 124.65

 สำาหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 

 (2.81)  และ  68.03  ล้านบาท  จึงทำาให้กำาไร  (ขาดทุน)  สุทธิของบริษัทฯ ในปี  2562  และ  2561  เท่ากับ  82.88  และ 

 (279.65) ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 362.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 129.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

สรุปฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้�นบ�ท 2562 2561 เปลี่ยนแปลง

ล้�นบ�ท %

 สินทรัพย์

 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.37 51.93 (10.56) (20.34)

 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 424.18 276.50 147.68 53.41

 - สินค้าคงเหลือ 429.63 423.81 5.82 1.37

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 910.45 754.94 155.51 20.60

 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 657.57 707.35 (49.78) (7.04)

 - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 88.76 94.06 (5.30) (5.63)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 804.64 861.31 (56.67) (6.58)

รวมสินทรัพย์ 1,715.09 1,616.25 98.84 6.12

หนี้สิน

 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 192.15 240.52 (48.37) (20.11)

 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 57.72 34.95 22.77 65.15

 - เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 51.88 28.14 23.74 84.36

รวมหนี้สินหมุนเวียน 560.02 558.99 1.03 0.18

 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 87.96 88.89 (0.93) (1.05)

 - ผลประโยชน์พนักงาน 78.20 69.40 8.80 12.68

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 180.02 176.24 3.78 2.14

รวมหนี้สิน 740.05 735.24 4.81 0.65

ส่วนของผู้ถือหุ้น 975.04 881.01 94.03 10.67

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,715.09 1,616.25 98.84 6.12
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สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,715.09 และ 1,616.25 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 98.84 ล้านบาท หรือมีอัตราการเพิ่มของสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 6.12 โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น

ลูกหนี้ก�รค้� และลูกหนี้อื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จำานวน 424.18 และ 276.50 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 147.68 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.41 โดยส่วนใหญ่ลูกหนี ้

การค้าเพิ่มขึ้นมาจากรายได้งานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์

 บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกหนี้การค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30-90 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา 

เก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2562 และ 2561  เท่ากับ 78 และ 66 วัน ตามลำาดับ พบว่าบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้ช้า

ลงจากปีที่ผ่านมา

สินค้�คงเหลือ 

 บริษัทฯมีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการลดมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

เป็นจำานวน 429.63 และ 423.81 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเพิ่มขึ้นจากสินค้านำาเข้าระหว่างทาง เนื่องจากต้อง 

เตรียมวัตถุดิบสำาหรับงานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและงานภาคเอกชนตามคำาสั่งซื้อ 

 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำาเร็จรูปหักค่าเผื่อการลดมูลค่า 104.46 ล้านบาท งานระหว่างทำา 97.62 

ล้านบาท วัตถุดิบ 204.67 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 6.18 ล้านบาท และวัตถุดิบระหว่างทาง 16.69 ล้านบาท  

ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 2.86 และ 2.54 เท่า

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำานวน 657.57 และ 707.35 ล้าน

บาท ตามลำาดับ ลดลง 49.78 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.04 โดยส่วนใหญ่เกิดจากคิดค่าเสื่อมราคาในปีและมีการตั้งด้อยค่า

โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำานวน     88.76 ล้านบาท 

และ 94.06 ล้านบาท ลดลง 5.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.63 โดยมีสาเหตุหลักจากการตัดจำาหน่ายการด้อยค่า

สินทรัพย์ที่โรงงาน จ.ระยอง
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หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินจำานวน 740.05 และ 735.24 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 

4.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

และบริการจากงานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ 

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำานวน 192.15 ล้านบาท และ 

240.52 บาท ลดลงจำานวน 48.37 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.11 เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราการจ่ายชำาระเจ้าหนี้

หมุนเร็วขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัทฯ ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ระยะเวลาการจ่ายชำาระหนี้เฉลี่ยของ

ปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 63 วัน และ 79 วัน ตามลำาดับ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 975.04 ล้านบาท และ 881.01 ล้าน

บาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 94.03 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.67 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน

ตามงบการเงินรวม จำานวน 82.88 ล้านบาท ส่งผลให้ผลขาดทุนสะสมลดลงเหลือ 126.33 ล้านบาท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  เท่ากับ 0.76 เท่า และ 0.83 เท่า 

ตามลำาดับ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่า
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 คณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มี

รายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอโดยในการจัดทำางบการเงินประจำาปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น

ได้ดำาเนินการตามข้อบังคับบริษัทและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้

ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทขอให้คำารับรองว่า รายงานทางการเงินตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี 2562 ฉบับนี้

มีความถูกต้องตามที่ควรและจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ ระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล 

ต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

           ในนามของคณะกรรมการบริษัท

           นายดนุชา น้อยใจบุญ

           กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณ
ะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คว�มเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และเฉพาะของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน 

ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด 

(มหาชน) ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการและ 

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม 

บริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง

เป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับ

เรื่องเหล่านี้

รายงานงบกานเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คว�มเสี่ยง

 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีลูกหน้ีการค้าซ่ึง

มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจำานวน 416.32 ล้านบาทตามงบการเงินรวม และ 407.82 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

ลำาดับ ลูกหน้ีการค้าท่ีค้างชำาระเกินกำาหนดเป็นจำานวนเงิน 142.19 ล้านบาทตามงบการเงินรวม และ 137.00 ล้านบาทตามงบ 

การเงินเฉพาะกิจการตามลำาดับ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้พิจารณาต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากการรับชำาระเงินคืนจากลูกหน้ีการค้า

เพ่ือให้สอดคล้องกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

วิธีก�รตอบสนองคว�มเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งตรวจสอบวิธีการคำานวณ

ตามนโยบายที่ผู้บริหารใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

โดยพิจารณาจากรายงานอายุลูกหนี้การค้าและประเมินความสามารถของการชำาระหนี้ของลูกหนี้การค้าแต่ละรายที่ 

ค้างเกินกำาหนดชำาระเป็นเวลานาน

ค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของสินค้�คงเหลือ

คว�มเสี่ยง

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 จำานวน 32.67 ล้านบาทตามงบการเงินรวม และ 27.51 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

ลำาดับ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวประมาณการมาจากอัตราร้อยละของช่วงอายุของสินค้าคงเหลือ ซึ่งกำาหนด

จากประสบการณ์ในอดีตของฝ่ายบริหาร ความเหมาะสมของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

เป็นสำาคัญ

วิธีก�รตอบสนองคว�มเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจเกี่ยวการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบ

ความถูกต้องของรายงานอายุสินค้าคงเหลือที่ใช้ในการคำานวณค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือในแต่ละช่วงอายุแยกกลุ่ม

ประเภทของสินค้าคงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยเปรียบเทียบ

กับข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือในอดีตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงอายุ สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนที่จะ

นำามาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าที่ค้างนาน สุ่มทดสอบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือและการ เข้าร่วม

สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีเพื่อสังเกตสภาพทางกายภาพของสินค้า
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ก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

คว�มเสี่ยง

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 กลุ่มบริษัทมีการยกเลิกการผลิตสินค้าที่โรงงานแห่งหนึ่งที่

จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์เกิดการด้อยค่า บริษัทมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำานวนเงิน 123.94 ล้านบาท ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์

วิธีก�รตอบสนองคว�มเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและสอบถามผู้บริหารถึงนโยบายในการพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่าของอาคารและ

อุปกรณ์ และพิจารณาความเหมาะสมของจำานวนเงินของประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

โดยตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของผู้บริหาร การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการ

ประเมินผลงานจากผู้ประเมินอิสระ ประเมินข้อสมมติฐานที่มีสาระสำาคัญ และทดสอบการคำานวนจำานวนเงินของ 

ประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่า

เรื่องอื่น

 งบการเงินรวมของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น  ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำาปีนั้น  ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ 

ขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ  

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูล 

ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงิน

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา  

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงาน

ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่อง ต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูและกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ 

ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัท่ีมอียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่ม ี

สาระสำาคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี

ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง  

ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 - ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด 

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ 

ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก

การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 

ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 - ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม 

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 - ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร
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 - สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลัก

ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องใน 

งบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู ่

กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 - ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ 

และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

 - ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า

เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจ

สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ 

เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ 

ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

        

        (นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล) 

        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
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 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 (หน่วย : บ�ท) 

สินทรัพย์ หมายเหตุ

 งบก�รเงินรวม  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

 31 ธันว�คม 2562  31 ธันว�คม 2561  31 ธันว�คม 2562  31 ธันว�คม 2561 

 สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  41,372,862  51,933,289 37,660,327  47,490,469 

     เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 6  34,542  34,542  34,542 34,542 

     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 4.2, 7  424,181,025  276,502,385 415,698,560  276,125,650 

     เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ

         แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 4.3  -   

 

-   

 

6,097,521  -   

     สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 8  429,626,950  423,813,658  429,626,950  423,813,654 

     เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  12,616,916  759,273  12,616,916  759,273 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,613,436  1,893,347  1,999,462  1,839,998 

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  910,445,731  754,936,494  903,734,278  750,063,586 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 9  -    -    1,274,925  2,499,925 

     เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 10  -    -    -    -   

     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 11  1,631,755  1,631,755  1,631,755  1,631,755 

     สินทรัพย์ให้เช่า - สุทธิ 12  3,235,399  3,919,459  3,235,399  3,919,459 

     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13  657,573,396  707,353,390  653,061,738  702,545,066 

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14  8,817,118  9,445,499  8,817,118  9,445,499 

     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ้าประกัน 15  19,650,000  18,650,000  19,650,000  18,650,000 

     ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สุทธิ 16  4,473,569  4,676,938  4,473,569  4,676,938 

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 17  88,764,303  94,055,515  88,764,303  94,055,515 

     ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  19,617,092  21,372,092  19,616,076  21,355,316 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  882,154  205,574  882,154  205,574 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  804,644,786  861,310,222  801,407,037  858,985,047 

             รวมสินทรัพย์ 1,715,090,517  1,616,246,716  1,705,141,315  1,609,048,633
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 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 (หน่วย : บ�ท) 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หม�ยเหตุ
 งบก�รเงินรวม  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

 31 ธันว�คม 2562  31 ธันว�คม 2561  31 ธันว�คม 2562  31 ธันว�คม 2561 

 หนี้สินหมุนเวียน

    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18  217,049,555  215,271,490  217,049,555  215,271,490 

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 4.4, 19  192,153,325  240,524,901  190,564,670  240,752,526 

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  57,721,528  34,946,775  53,121,383  30,429,630 

    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 20  51,875,926  28,139,133  51,875,926  28,139,133 

    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

       ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21 27,934,878 21,655,163 27,934,878 21,655,163

    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

       ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 22

 

5,449,076

 

10,211,032 5,449,076 10,211,032

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น  7,839,956  8,245,968  7,295,732  8,189,766 

        รวมหนี้สินหมุนเวียน  560,024,244  558,994,462  553,291,220  554,648,740 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 21  87,964,703  88,889,927  87,964,703  88,889,927 

    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 22  7,855,096  12,682,777  7,855,096  12,682,777 

    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับ

        ผลประโยชน์พนักงาน 23  78,203,626  69,397,874  78,203,626  69,397,874 

    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  5,998,419  5,274,076  5,998,419  5,274,076 

        รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  180,021,844  176,244,654  180,021,844  176,244,654 

                รวมหนี้สิน  740,046,088  735,239,116  733,313,064  730,893,394 

 



127 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 (หน่วย : บ�ท) 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หม�ยเหตุ
 งบก�รเงินรวม  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

 31 ธันว�คม 2562  31 ธันว�คม 2561  31 ธันว�คม 2562  31 ธันว�คม 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน    

        หุ้นสามัญ 2,014,934,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.80 บาท

         (31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญ 1,343,289,404 หุ้น) 24 1,611,947,285 

 

1,074,631,523 1,611,947,285 1,074,631,523 

    ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

        หุ้นสามัญ 1,343,289,404 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.80 บาท

    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

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

        เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 364,450 - - -

    กำาไร(ขาดทุน)สะสม

        จัดสรรแล้ว

           ทุนสำารองตามกฎหมาย 25  25,182,581  25,182,581  25,182,581  25,182,581 

        ยังไม่ได้จัดสรร (126,331,856) (218,806,504) (127,985,853) (221,658,865)

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  -    -    -    -   

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  973,846,698  881,007,600  971,828,251  878,155,239 

     ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  1,197,731  -    -    -   

     รวมส่วนผู้ถือหุ้น  975,044,429  881,007,600  971,828,251  878,155,239 

              รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,715,090,517  1,616,246,716  1,705,141,315  1,609,048,633 

  

  



128 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บ�ท) 

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการดำาเนินงาน

    รายได้จากการขายสินค้า 4.5,28  1,182,479,549  1,114,077,459  1,182,008,463  1,113,968,709 

    รายได้ค่าบริการและซ่อมบำารุง  210,307,565  197,843,274  210,331,565  197,867,274 

    รายได้รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  188,842,205  107,067,234  173,843,205  107,067,234 

    รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า  48,305,648  45,307,874  48,305,648  45,307,874 

        รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  1,629,934,967  1,464,295,841  1,614,488,881  1,464,211,091 

ต้นทุนจากการดำาเนินงาน

    ต้นทุนขาย  (945,797,587)  (942,322,960)  (906,513,828)  (942,286,006)

    ต้นทุนการให้บริการและซ่อมบำารุง  (119,284,791)  (116,846,829)  (119,284,791)  (116,846,829)

    ต้นทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  (168,702,941)  (99,238,924)  (155,583,957)  (98,918,309)

    ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า  (23,152,771)  (23,142,970)  (22,856,105)  (22,877,911)

    กลับรายการ(ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า)  38,309,346  (12,106,045)  (1,182,790)  (10,849,901)

        รวมต้นทุนจากการดำาเนินงาน  (1,218,628,744)  (1,193,657,728)  (1,205,421,471)  (1,191,778,956)

กำาไรขั้นต้น  411,306,223  270,638,113  409,067,410  272,432,135 

    รายได้อื่น 4.5  20,004,423  27,909,839  20,634,398  28,385,904 

    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  (10,688,883)  (349,090,450)  (10,688,883)  (348,619,215)

    ค่าใช้จ่ายในการขาย  (143,792,305)  (119,406,223)  (143,792,305)  (119,406,223)

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4.5  (169,575,655)  (155,604,297)  (167,105,634)  (155,169,609)

    ต้นทุนทางการเงิน  (21,562,423)  (22,126,944)  (21,562,423)  (22,126,944)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  85,691,380  (347,679,962)  86,552,563  (344,503,952)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 17  (2,808,880)  68,033,049  (2,808,880)  68,033,049 

กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี  82,882,500  (279,646,913)  83,743,683  (276,470,903)

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



129 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บ�ท) 

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 2562 2561 2562 2561

    กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :     

    รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

       ในกำาไรหรือขาดทุน

   กำาไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย 23  12,411,661  -    12,411,661  -   

   ภาษีเงินได้ของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับ

       รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 17  (2,482,332)  -    (2,482,332)  -   

    กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี  9,929,329  -    9,929,329  -   

    กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  92,811,829  (279,646,913)  93,673,012  (276,470,903)

   

  

  

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



130 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บ�ท) 

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม�ยเหตุ 2562 2561 2562 2561

   การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)     

        ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  82,545,319  (279,646,913)  83,743,683  (276,470,903)

        ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  337,181  -    -    -   

   การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  92,474,648 (279,646,913 )  93,673,012 (276,470,903) 
        ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  337,181  -    -    -   

        ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  92,811,829  (279,646,913)  93,673,012  (276,470,903)

   กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

   กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

        กำาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  0.061  (0.208)  0.062  (0.206)

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

       

    กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

        กำาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 27  0.061  (0.208)  0.062  (0.206)

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

         

   

  

  

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



ย้อนกลับสารบัญ

131
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 
หน่วย:  บ�ท

งบก�รเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

หม�ยเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินทุนจ�ก

ก�รเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย

กำ�ไร(ข�ดทุน)สะสม
กำ�ไรจ�กก�ร

ประม�ณ
ก�รต�ม

หลักคณ
ิตศ�สตร์

ประกันภัย

รวมองค์

ประกอบอื่นของ

ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นบริษัท

ใหญ่

ส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอำ�น�จ 

ควบคุม

รวมส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2561

 1,074,631,523 
 -   

 25,182,581 
 101,134,561 

 -   
 -   

 1,200,948,665 
 -   

1,200,948,665 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี :

    เงินปันผลจ่าย
26

 -   
 -   

 -   
 (40,294,152)

 -   
 -   

 (40,294,152)
 -   

 (40,294,152)

    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
 -   

 -   
 -   

 
 -   

 -   
 

 -   
 (279,646,913)

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 -
 -   

 25,182,581 
 (218,806,504)

 -   
 -   

 881,007,600 
 -   

 881,007,600

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2562

 1,074,631,523 
 -   

 25,182,581 
 (218,806,504)

 -   
 -   

 881,007,600 
 -   

 881,007,600 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี :

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก

       การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
9

 -   
 364,450 

 -   
 -   

 -   
 -   

 364,450 
 860,550 

 1,225,000 

     โอนไปกำาไรสะสม
23

 -   
 -   

 -   
 9,929,329 

 (9,929,329)
 (9,929,329)

 -   
 -   

 -   

     กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
 -   

 -   
 -   

 82,545,319 
 9,929,329 

 9,929,329 
 92,474,648 

 337,181 
 92,811,829 

 ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 1,074,631,523 
 364,450 

 25,182,581 
 (126,331,856)

 -   
 -   

 973,846,698 
 1,197,731 

 975,044,429 

         

 
 

 

 
 

 
 

 

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



ย้อนกลับสารบัญ

132
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 
หน่วย:  บ�ท

งบก�รเงินเฉพ
�ะกิจก�ร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

หม�ยเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และชำ�ระแล้ว

กำ�ไร(ข�ดทุน)สะสม
กำ�ไรจ�กก�ร

ประม�ณ
ก�รต�มหลัก

คณ
ิตศ�สตร์ประกันภัย

รวมองค์ประกอบอื่น

ของส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2561

 1,074,631,523 
 25,182,581 

 95,106,190 
 -   

 -   
 1,194,920,294 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี :

    เงินปันผลจ่าย
26

 -   
 -   

 (40,294,152)
 -   

 -   
 (40,294,152)

    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
 -   

 -   
 (276,470,903)

 -   
 -   

 (276,470,903)
ยอดคงเหลือ ณ

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 1,074,631,523 

 25,182,581 
 (221,658,865)

 -   
 -   

 878,155,239 

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2562

 1,074,631,523 
 25,182,581 

 (221,658,865)
 -   

 -   
 878,155,239 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปี :

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก
   

   

       การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 

    

     โอนไปกำาไรสะสม
23

-
- 

 9,929,329 
 (9,929,329)

 (9,929,329)
 -

     กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
 -   

 -   
 83,743,683 

 9,929,329 
 9,929,329 

 93,673,012 

 ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 1,074,631,523 
 25,182,581  

 (127,985,853)
 -   

 -   
 971,828,251

         

 
 

 

 
 

 
 

 

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



133 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บ�ท) 

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน :

    กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี  82,882,500  (279,646,913)  83,743,683  (276,470,903)

    รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

      จากกิจกรรมดำาเนินงาน

        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  1,143,670  (3,374,186)  941,030  (3,011,739)

        ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)  (38,309,346)  12,106,040  1,182,790  10,849,901 

        ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  10,795,290  349,090,450  10,795,290  348,619,215 

        ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  634,681  734,392  634,681  734,392 

        ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานตัดจำาหน่าย  203,369  203,369  203,369  203,369 

        ค่าเสื่อมราคา  65,579,017  106,433,712  65,282,351  106,168,653 

         ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน  26,023,413  6,116,317  26,023,413  6,116,317 

        ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น  -    34,543  -    34,543 

        กำาไรจากการขายสินทรัพย์  (685,183)  (1,714,462)  (685,183)  (1,714,462)

        กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึน  (288,373)  (712,130)  (773,502)  (982,157)

        ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  -    609,266  -    609,266 

        ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย  -    5,938,128  -    5,938,128 

        โอนหนี้สินเป็นรายได้  (1,252,260)  (8,228,001)  (1,252,260)  (8,522,500)

        ดอกเบี้ยจ่าย  21,562,423  21,186,382  21,562,423  21,186,382 

        ดอกเบี้ยรับ  (299,888)  (417,135)  (929,864)  (949,516)

        (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,808,880  (68,033,049)  2,808,880  (68,033,049)

  กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

        สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  170,798,193  140,326,723  209,537,101  140,775,840 

   สินทรัพย์ดำาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

        ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  (149,668,949)  (34,928,101)  (141,188,529)  (32,900,378)

        สินค้าคงเหลือ  26,528,343  75,833,019  (12,963,797)  74,935,517 

        เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า         (11,857,643)  11,020,341  (11,857,643)  11,020,341 

        สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (720,089)  1,178,945  (159,464)  1,231,129 

        สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  7,474  75,000  7,474  75,000 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



134 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บ�ท) 

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

    เงินสดรับจากการดำาเนินงาน  41,048,408  139,886,636  46,948,919  141,343,931 

        จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (4,806,000)  (8,581,750)  (4,806,000)  (8,581,750)

        เงินสดจ่ายดอกเบี้ย  (21,691,819)  (21,044,328)  (21,691,819)  (21,044,328)

        เงินสดรับจากภาษีเงินได้  12,105,064  5,719,284  12,105,064  5,719,284 

        เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (9,975,604)  (9,247,723)  (10,365,824)  (9,247,581)

    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  16,680,049  106,732,119  22,190,340  108,189,556 

  

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



135 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บ�ท) 

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

     เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  1,225,000  -    1,225,000  -   

     เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    (6,000,000)  -   

     เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า  2,138,415  2,576,597  2,138,415  2,576,597 

     เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  5,607  398,271  5,607  398,271 

     เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า  (1,765,542)  (2,800,200)  (1,765,542)  (2,800,200)

     เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (18,663,967)  (25,377,020)  (18,663,967)  (24,828,260)

     เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน  (7,150,903)  (4,222,672)  (7,150,903)  (4,222,672)

     เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (6,300)  (37,800)  (6,300)  (37,800)

     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น  (1,000,000)  (14,000,000)  (1,000,000)  (14,000,000)

     เงินสดรับจากดอกเบี้ย  327,855  398,812  1,547,849  377,113 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (24,889,835)  (43,064,012)  (29,669,841)  (42,536,951)

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :

     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  2,010,996  5,898,720  2,010,996  5,898,720 

     รับเงินจากการขายและให้เช่ากลับคืน  -    6,357,831  -    6,357,831 

     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น  663,400  -    663,400  -   

     จ่ายชำาระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  (10,253,037)  (13,674,666)  (10,253,037)  (13,674,666)

     รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  31,500,000  -    31,500,000  -   

     จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (26,272,000)  (21,972,000)  (26,272,000)  (21,972,000)

     จ่ายเงินปันผล  -    (40,294,152)  -    (40,294,152)

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (2,350,641)  (63,684,267)  (2,350,641)  (63,684,267)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (10,560,427)  (16,160)  (9,830,142)  1,968,338 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  51,933,289  51,949,449  47,490,469  45,522,131 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี  41,372,862  51,933,289  37,660,327  47,490,469 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



136 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 (หน่วย : บ�ท) 

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

รายการไม่กระทบเงินสด:

   โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  5,978,070  3,449,376  5,978,070  3,449,376 

   โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ  10,359  -    10,359  -   

   โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า  -    1,801,925  -    1,801,925 

   โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  -    3,334,868  -    3,334,868 

   โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -    425,272  -    425,272 

   ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ  1,655,928  16,702,965  1,655,928  16,702,965 

 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



137 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

1. ข้อมูลทั่วไป

 ก�รจดทะเบียน : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน 

     ตามทะเบียนเลขที่ 0107537002711 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537  

     และบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549

 ที่ตั้งบริษัท สำ�นักง�นใหญ่  : เลขที่ 9/291 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง  

     เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

     บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำาเนินธุรกิจประเภทผลิตและจำาหน่าย 

     หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจำาหน่าย (Distributions of Transformers) และผลิต 

     และจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Farms) บริษัทฯ มีโรงงาน 

     จำานวน 4 สาขาดังนี้

 โรงง�นแห่งที่ 1  :  190/1 หมู่ที่ 6 คลองฮกลี้ แม่นำ้าบางปะกง ตำาบลท่าสะอ้าน อำาเภอบางปะกง  

     จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โรงง�นแห่งที่ 2  :  7/242 หมู่ที่ 6 ตำาบลมาบยางพร อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 โรงง�นผลิตไฟฟ้�จ�กแสงอ�ทิตย์

  • โรงง�นแห่งที่ 1  :  365, 365/1 หมู่ที่ 3 ตำาบลกรอกสมบูรณ์ อำาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

  • โรงง�นแห่งที่ 2  :  78 หมู่ที่ 9 ตำาบลละหาร อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

   งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวม

ถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และเป็นไป

ตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

   การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลง

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



138 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

   งบการเงินของบริษัทได้จัดทำาเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำางบการเงินดังกล่าว

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคย

กับภาษาไทย บริษัทได้จัดทำางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

   ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อ

สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้

สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหาร

มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำาไปสู่การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการกำาหนดจำานวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

   ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ การปรับประมาณการ 

ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชท่ีีการประมาณการดังกลา่วได้รับการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะ 

งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

   งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

เกณฑ์การจัดทำางบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวม ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) มีดังนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

2562 2561

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด จำาหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผง

เซลล์แสงอาทิตย์

ไทย 99.99 99.99

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย 51.00 99.99

 

    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท เอกรัฐเอ็น

เนอยี่ จำากัด จากเดิมอัตราร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 51

 ข) บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำานาจควบคุมทั้งทางตรง 

หรือทางอ้อมในการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม 
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ของบริษัทย่อย

 ค) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบริษัทฯมีอำานาจใน 

การควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน

รวมนี้แล้ว

 ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วน 

ที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด

ดังนี้

 ก) ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

   ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับ 

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ 

ผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง 

หลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
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   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญช ี

ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง  สัญญาก่อสร้าง

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได้

   การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

                บริการโฆษณา

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  เรื่อง   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

     (ปรับปรุง 2560)      

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  เรื่อง  สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย

     (ปรับปรุง 2560)       

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18  เรื่อง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

     (ปรับปรุง 2560)       

   กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำาหรับการรับรู้รายได้ที่เกิด

ขึ้นจากสัญญาที่ทำากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ

ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา 

ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

 ข) ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ำ�หรบังบก�รเงนิทีม่รีอบระยะเวล�บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั 

วันที่ 1 มกร�คม 2563

   สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จำานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

   มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

    ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

    ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน

  มาตรฐานการบัญชี

   ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
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  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

   ฉบับที่ 16  การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

   ฉบับที่ 19  การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณ

การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่ 

เริ่มนำามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำาหรับสัญญาเช่าทุกรายการ

ที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าตำ่า

  การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายัง

คงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับที่ 17

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่ม

นำามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญและการใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 3.1 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

    ก�รรับรู้ร�ยได้

    - รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนอำานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ด้วย

จำานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจาก 

ส่วนลดการค้า

    - รายได้จากการให้บริการและซ่อมบำารุง รับรู้เมื่อให้บริการเสร็จและเป็นไปตามสัญญาการให้บริการ
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    - รายไดจ้ากการรบัจา้งตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติยจ์ะรับรู้รายได้เมือ่การปฏบัิติตามภาระทีต่อ้ง

ปฎิบัติได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาตามสัญญา บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม 

ภาระให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากการสำารวจทางกายภาพโดยวิศวกรผู้บริหารโครงการ

    รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำาหนดเรียกชำาระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำาระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการ

ได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

    จำานวนเงินที่กลุ่มบริษัทได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระท่ีต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น  

“หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งจะจัดประเภทเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ และจะ 

รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

    - กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า รายได้จากการขายจะ

รับรู้ตามจำานวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กำาหนดไว้

    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุนที่บริษัทได้รับจากรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มจากราคารับซื้อค่า

พลังงานไฟฟ้าตามโครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในราคา 8 บาท

ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่  

9 มีนาคม 2552 โดยการอุดหนุนดังกล่าวมีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า โดยบริษัทได้เริ่มทำาการ

ซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เงินอุดหนุนดังกล่าวบริษัทได้รับรู้เป็นรายได้ บันทึกไว้ในบัญชีรายได้จากการ

จำาหน่ายกระแสไฟฟ้า และรับรู้รายได้เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   - รายได้ค่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

   - รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

   - รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

   ก�รรับรู้ค่�ใช้จ่�ย

   - ต้นทุนจากการให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ รับรู้ต้นทุนเมื่อการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฎิบัต ิ

ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาตามสัญญา บริษัทฯและบริษัทย่อยวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระให ้

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากการสำารวจทางกายภาพโดยวิศวกรผู้บริหารโครงการ ซึ่งต้นทุนทั้งหมดของโครงการ 

ทีป่ระมาณไว้นี้ประมาณขึ้นโดยวิศวกรหรือผู้รับผิดชอบดูแลโครงการของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้    ใน 

กรณีที่มีเหตุการณ์ชี้ให้เห็นว่าต้นทุนทั้งหมดของโครงการที่ประมาณไว้สูงกว่ารายได้ทั้งหมดจากสัญญาก่อสร้าง กลุ่มบริษัท 

จะบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

   ต้นทุนในการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนกำาไรหรือขาดทุน

ได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่างทำา” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาที่มีต้นทุนในการ 

ให้บริการจากการคำานวณตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จมากกว่าต้นทุนงานก่อสร้างที่จ่ายจริงจะแสดงไว้เป็น “ค่าใช้จ่าย

ค้างจ่าย” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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   งานระหว่างทำาประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ ซึ่ง

แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

   - รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในงบกำาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจ

เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

   - ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำานองเดียวกันบันทึกในงบกำาไรขาดทุนในปีที่ค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนาน

ในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำามาใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

ค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำาไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

   - ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

   เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน 

และเงินฝากประจำา อายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระผูกพัน

   ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูก 

ตัดจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

   สินค้�คงเหลือ

    สินค้าคงเหลือคำานวณตามราคาทุน และปรับด้วยค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย (ถ้ามี) หรือมูลค่าสุทธิ

ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า โดยราคาทุนคำานวณ ดังนี้

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

สินค้าสำาเร็จรูป และงานระหว่างทำา คำานวณราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Identification Method) 

    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นใน

การขาย

   เงินลงทุน

    เงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมแสดงเป็นกำาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในงบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปี
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    เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 

และจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกำาไรขาดทุน เมื่อจำาหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อย

ค่า

    เงินลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อ

การด้อยค่าสะสมและจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกำาไรขาดทุน เมื่อจำาหน่ายเงินลงทุนหรือเงิน 

ลงทุนเกิดการด้อยค่า

   อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบันทึกมูลค่าเริ่มแรกในราคาทุน หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นที่ดินหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

    กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในกำาไร

หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

   สินทรัพย์ให้เช่�

    สินทรัพย์ให้เช่า เป็นสินค้าที่นำาออกให้ลูกค้าเช่าหรือยืม กลุ่มบริษัทจะบันทึกมูลค่าเริ่มแรกในราคาทุน หลังจาก

นั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกสินทรัพย์ให้เช่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาจะ

คำานวณโดยวิธีเส้นตรงเป็นเวลา 5 ปี

   ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์

    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกในราคาทุน หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอาคาร และ

อุปกรณ์ด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และค่าเสื่อมราคา คำานวณโดย 

วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

(จำานวนปี)

อาคารสำานักงานและสิ่งปลูกสร้าง 10-40

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 5-18

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 3-5

ยานพาหนะ 5

     

     กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และในกรณีที่สินทรัพย์

เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะคำานวณค่าเสื่อมของสินทรัพย์ โดยใช้มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ราคา

ใหม่) หักด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น
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     การตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่าย

สินทรัพย์จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเมื่อตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์น้ันกลุ่มบริษัทคิดค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

งบกำาไรขาดทุนตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

    ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

     บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุน 

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) 

โดยพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

     ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุนหรือลดส่วนเกินในกรณีสินทรัพย์นั้นเคยตีราคาเพิ่ม และได้บันทึกเป็นส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาเพิ่มไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเมื่อม ี

ข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกในบัญชี “รายได้อื่น” 

หรือนำาไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แล้วแต่กรณี

    เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

     เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน

    หน้ีสินท่ีมีภ�ระดอกเบ้ีย

     หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงมูลค่าราคาทุน โดยบันทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเกิดหน้ีสินเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับปี

    ผลประโยชน์ของพนักง�น

     ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน

     กลุ่มบริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่าย 

ตามเกณฑ์คงค้าง
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	 	 	 	 	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

     กลุ่มบริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงถือว่าเงินชดเชย

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

     กลุ่มบริษัทคำานวณภาระหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระซ่ึงจะทำาหน้าท่ีประเมินมูลค่าของหน้ีสินดังกล่าวอย่างสมำา่เสมอ วิธีคิด 

ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ คือการจัดสรรผลประโยชน์งวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานท่ีให้บริการ

แก่กลุ่มบริษัทไปยังงวดต่างๆ ตามสูตรการคำานวณผลประโยชน์ของโครงการ และจะจัดสรรผลประโยชน์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

การให้บริการของพนักงานไปจนกว่าจะเกษียณอายุ

     ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนบริการในอดีตและผลกำาไรและขาดทุนจากการจ่ายผลประโยชน์ รวมถึงกำาไรขาดทุนจาก

การลดขนาดโครงการลงและการชำาระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลง จะรับรู้เข้างบกำาไรขาดทุนทันทีใน

งวดท่ีเกิดรายการ

     ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

     ภาระหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนักงานจะถูกวัดค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตโดยใช้อัตราส่วนลดซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

    ประม�ณก�รหน้ีสิน

     กลุม่บรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผูกพันซ่ึงเปน็ผลมาจากเหตุการณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้ 

แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 

และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

    สัญญ�เช่�ระยะย�ว

     สัญญาเช่าระยะยาว กลุ่มบริษัทบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ) 

เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำานวนเท่ากับราคายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของ

สัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ซึ่งอัตราคิดลด

ที่ใช้คำานวณมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าใช้อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญาเช่า หรืออัตรา

ดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทต้องจ่าย ณ วันเริ่มต้นของสัญญาโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่มีระยะเวลา และการคำ้า

ประกันที่คล้ายคลึงกันกับสัญญาเช่านั้น ต้นทุนแรกเริ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้รวมอยู่ในราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเช่าทีจ่่าย

ชำาระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่าง ๆ 

ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้ที่เหลืออยู่แต่ละงวด 
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นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้กับสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ที่กลุ่มบริษัทเป็น

เจ้าของ

    การขายและเช่ากลับคืน

     กรณีการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าทางการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรายได้รอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยตัดจำาหน่ายเข้าสู่งบกำาไรขาดทุน

ตลอดอายุของสัญญาเช่า

     กรณีที่การขายและเช่ากลับก่อให้เกิดสัญญาเช่าดำาเนินงาน หากราคาขายมีจำานวนเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจากการขายในงบกำาไรขาดทุนทันที หากราคาขายต่ำากว่ามูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัท

จะรับรู้ผลขาดทุนจากการขายในงบกำาไรขาดทุนทันที เว้นแต่กลุ่มบริษัทจะได้รับชดเชยผลขาดทุนจากการจ่ายค่าเช่าใน

อนาคตในอัตราที่ต่ำากว่าราคาตลาด ในกรณีนี้กลุ่มบริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการขายเป็นรายการรอตัดบัญชีในงบ

แสดงฐานะการเงินและทยอยตัดจำาหน่ายเข้างบกำาไรขาดทุนตามสัดส่วนของค่าเช่าที่จ่ายในแต่ละงวดตามระยะที่กลุ่ม

บริษัท คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น แต่หากราคาขายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทจะรับรู้จำานวน

ที่สูงกว่าเป็นรายได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน และทยอยตัดจำาหน่ายเข้าสู่งบกำาไรขาดทุนตามระยะเวลาที่

คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น

    ร�ยก�รท่ีมีมูลค่�เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ

     รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเป็น 

เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้น ผลกำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปี

     สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

    ภ�ษีเงินได้

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกใน

ส่วนของผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 	 	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

     กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดย

คำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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	 	 	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

     กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผล

บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

     กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่

รายงาน และจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มี

กำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

    ร�ยก�รกับบุคคลหรือกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน

     บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมกลุ่ม

บริษัทและบริษัท หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม 

เดียวกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท

     นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับกลุ่ม

บริษัทและบริษัทผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุม 

การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท

    ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

     มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน 

หนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที ่

วัดมูลค่า กลุม่บรษิทัใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิซึง่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง

สำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่ม

บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูล 

ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

     ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน 

แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

     ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

     ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

     ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
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     ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของ

มูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น

ประจำา

    กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐ�น

     กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีส่วนของบริษัทใหญ่ (ไม่รวม

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้วด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักระหว่างปีบัญชี

    ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

     ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานดำาเนินงานเปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงาน

ธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่างไปจากความเส่ียงและผล

ตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

    สินทรัพย์และหน้ีสินท�งก�รเงิน

     สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน

ลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า

ทางการเงิน นโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว

 3.2 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
    ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวน

เงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวน 

ที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

     ร�ยได้จ�กสัญญ�ท่ีทำ�กับลูกค้�

	 	 	 	 	 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

      ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือ

เป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้า

หรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือ

บริการนั้น
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     การกำาหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

      ในการกำาหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ

รายละเอียดของสัญญาที่ทำากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ 

เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

      - ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน 

      - การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ

      - การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำาไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมี

สิทธิในการรับชำาระสำาหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

      ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

      ในการคำานวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้า 

ของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งคำานวณโดยอ้างอิงข้อมูลจาก 

ผู้ควบคุมโครงการของกลุ่มบริษัท และการรับรองความสำาเร็จของงานโดยลูกค้า

     ค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี

       ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ

สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

     ค่�เผ่ือก�รลดมูลค่�สินค้�คงเหลือ

      ในการประมาณรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ 

ประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และฝ่าย

บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ ค้างนาน โดยคำานึงถึง

อายุของสินค้าคงเหลือ

     ค่�เผ่ือก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

      บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลด

ลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลด

ลงอย่างมีสาระสำาคัญ หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

     ท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์และค่�เส่ือมร�ค�

      ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน ์

และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
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หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

      นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และ

บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

      ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

     สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

      กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน

ทางภาษทีีไ่มไ่ด้ใช้เมือ่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นข้างแนว่า่กลุม่บรษิทัจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชนจ์าก 

ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

     สัญญ�เช่� 

      ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยง 

และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ให้เช่าหรือเช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

     ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์ 

      หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ 

และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดย

การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้บริหารบางท่านร่วมกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตาม

เงื่อนไขและเกณฑ์ที่ได้ระบุในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น

 4.1 ลักษณะความสัมพันธ์
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ชื่อบริษัท ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 51

บริษัท เควี แอสเซ็ท จำากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เอส.เค.พี. คอนซัลติ้ง

        แอ็นด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษัทที่บุคคลใกล้ชิดของกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ

คุณธีรยา กนกพฤกษ์ ไทย ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นโดยตรงมากกว่าร้อยละ 5

 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

 

 4.2 ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้อื่น

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด - - 36,000 12,000
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 4.3 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธ ิ

    รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้     

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2562

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

  บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด 10,496,986 - -  10,496,986 

  บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด - 6,000,000 -  6,000,000 

  รวม 10,496,986 6,000,000 -  16,496,986 

ดอกเบี้ยค้�งรับ

  บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด 703,585 547,425  (1,235,193)  15,817 

  บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด -  97,521 -  97,521 

  รวม 703,585  644,946  (1,235,193)  113,338 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

   และดอกเบี้ยค้�งรับ 11,200,571  6,644,946  (1,235,193)  16,610,324 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,200,571)  (10,512,803)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

   และดอกเบี้ยค้�งรับ-สุทธิ - 6,097,521 

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้าง

รับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี  11,200,571  10,649,480 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี  547,425  551,091 

ลดลงในระหว่างปี (1,235,193)  -   

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  10,512,803  11,200,571 
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 4.4 เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
                                                                         (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้า

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - - 227,625

(หน่วย : บ�ท)

ประเภทร�ยก�ร

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561 นโยบ�ยร�ค�

รายได้จากการขาย

       บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - - 1,160,000 เป็นไปตามราคาตลาด

       บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด - 632,000 - 632,000 เป็นไปตามราคาตลาด

รายได้ค่าเช่า

        บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด - - 24,000 24,000 เป็นไปตามราคาที่ระบุในสัญญา

รายได้อื่น

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - - 13,744 เป็นไปตามราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 547,425 551,092 เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วม

กันซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

        บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด - 97,521 - เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วม

กันซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

 ซื้อสินค้า

        บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด - - 146,537 315,684 เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ต้นทุนขาย

        บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด - 605,133 - 605,133 เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ค่าที่ปรึกษา

        บริษัท เอส.เค.พี.คอนซัลติ้ง

         แอ็นด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 5,607,477 8,971,963 5,607,477 8,971,963 เป็นไปตามราคาที่ระบุในสัญญา

 4.5 รายการบัญชีที่สำาคัญที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    รายการบัญชีที่สำาคัญที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้



155 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

                                                                                                                  (หน่วย : บ�ท)

ประเภทร�ยก�ร งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น  24,759,000  16,134,000 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  545,160  230,638 

ค่าตอบแทนกรรมการ  5,508,000  5,479,000 

รวม  30,812,160  21,843,638 

 4.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ
    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ี้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

เงินสด  746,433  730,000  730,000  730,000 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  12,602,714  9,176,369  12,602,714  9,158,917 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  22,776,824  39,214,609  19,080,722  34,789,241 

เช็ครับรอนำาฝาก  5,246,891  2,812,311  5,246,891  2,812,311 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  41,372,862  51,933,289  37,660,327  47,490,469 

6. เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
 เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

                                                                                                                  (หน่วย : บ�ท)

ประเภทร�ยก�ร งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด  1,128,315  1,128,315 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม  (1,093,773)  (1,093,773)

รวมเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ  34,542  34,542 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด จัดอยู่ในระดับ

ที่ 1 คำานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย

                                                  (หน่วย : บ�ท)

ประเภทร�ยก�ร งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

                                                                   

                                                                        (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้ก�รค้�

- กิจการอื่น  399,579,323  256,122,304  393,887,391  250,445,243 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา  22,552,053  14,022,179  14,548,453  14,022,179 

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า  13,100,063  15,950,592  13,100,063  15,950,592 

รวมลูกหนี้การค้า  435,231,439  286,095,075  421,535,907  280,418,014 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,912,780) (17,769,110) (13,720,848) (12,092,049) 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ  416,318,659  268,325,965  407,815,059  268,325,965 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    36,000  12,000 

- กิจการอื่น  4,766,931  4,975,847  4,766,931  4,296,085 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  4,864,279  5,102,784  4,864,279  5,102,784 

อื่นๆ  2,583,082  2,575,340  2,415,666  2,407,696 

รวมลูกหนี้อื่น  12,214,292  12,653,971  12,082,876  11,818,565 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,351,926) (4,477,551) (4,199,375) (4,018,880) 

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  7,862,366  8,176,420  7,883,501  7,799,685 

รวมลูกหนี้ก�รค้�และ 

 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  424,181,025 

 

276,502,385 

 

415,698,560 

 

276,125,650 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำาระ ได้ดังนี้

                                                                  

                                                                        (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้ก�รค้�กิจก�รอื่น

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ  257,390,780  155,749,826  256,890,780  155,749,826 

เกินกำาหนดชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน  103,082,762  75,653,579  103,082,762  75,653,579 

ตั้งแต่ 3 เดือน - 6 เดือน  10,916,413  4,064,644  10,916,413  4,064,644 

ตั้งแต่ 6 เดือน - 12 เดือน  6,274,171  3,259,902  6,274,171  3,259,902 

เกิน 12 เดือนขึ้นไป  21,915,197  17,394,353  16,723,265  11,717,292 

รวม  399,579,323  256,122,304  393,887,391  250,445,243 

สินทรัพย์ที่เกิดจ�กสัญญ�

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ  18,930,184  12,850,236  10,926,584  12,850,236 

เกินกำาหนดชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน  1,518,405  503,527  1,518,405  503,527 

ตั้งแต่ 3 เดือน - 6 เดือน  1,246,163  87,603  1,246,163  87,603 

ตั้งแต่ 6 เดือน - 12 เดือน  597,191  234,544  597,191  234,544 

เกิน 12 เดือนขึ้นไป  260,110  346,269  260,110  346,269 

รวม  22,552,053  14,022,179  14,548,453  14,022,179 

เช็ครับวงวันที่ล่วหน้�

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ  13,100,063  15,950,592  13,100,063  15,950,592 

รวม  435,231,439  286,095,075  421,535,907  280,418,014 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (18,912,780)  (17,769,110)  (13,720,848)  (12,092,049)

รวมลูกหนี้ก�รค้�-สุทธิ  416,318,659  268,325,965  407,815,059  268,325,965 

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลา 30 ถึง 90 วัน และเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า

มีอายุเฉลี่ย 30 ถึง 90 วัน
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 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและ

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา มีดังนี้

                                                                                                                  (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม        งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ณ วันที่ 1 มกราคม  17,769,110  12,092,049 

ตั้งเพิ่มระหว่างปี  2,304,451  2,304,451 

หัก หนี้สูญได้รับคืน  (1,160,781)  (675,652)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  18,912,780  13,720,848 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ นำาลูกหนี้การค้าจำานวน 14.41 ล้านบาท ไปขายลดให้แก่ธนาคารตามที่กล่าวไว้

ในหมายเหตุ 18

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  
                                                                  

                                                                        (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

วัตถุดิบ  204,667,997  217,642,785  201,234,114  212,378,704 

วัตถุดิบระหว่างทาง  16,692,294  7,908,844  16,692,294  7,908,844 

งานระหว่างทำา  97,622,137  83,724,842  97,622,137  83,724,842 

สินค้าสำาเร็จรูป  137,132,892  172,526,418  135,443,677  134,227,325 

วัสดุสิ้นเปลือง  6,183,346  8,795,968  6,145,847  7,706,406 

     รวม  462,298,666  490,598,857  457,138,069  445,946,121 

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า  (32,671,716)  (66,785,199)  (27,511,119)  (22,132,467)

รวมสินค้�คงเหลือ - สุทธิ  429,626,950  423,813,658  429,626,950  423,813,654 
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  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (มูลค่า

ราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับและค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและล้าสมัย) มีดังนี้

                                                                                                                  (หน่วย : บ�ท)

ประเภทร�ยก�ร งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  66,785,199  22,132,467 

บวก ขาดทุนจากราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  14,820,276  14,820,276 

       รับโอนจากสินทรัพย์  4,195,863  4,195,863 

หัก ตัดจำาหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพจากการขาย  (53,129,622)  (13,637,487)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  32,671,716  27,511,119 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน

เงินลงทุน(ร้อยละ)

ทุนชำาระแล้ว

(ล้านบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

วิธีราคาทุน ค่าเผื่อด้อยค่าสะสม มูลค่าสุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด 99.99 99.99 1,000 1,000 999.99 999.99 (999.99) (999.99) - -

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด 51.00 99.99 2.50 2.50 1.27 2.50 - - 1.27 2.50

1,001.26 1,002.49 (999.99) (999.99) 1.27 2.50

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด ให้กับ

บุคคลภายนอกในสัดส่วนร้อยละ 49 เป็นจำานวนเงินรวม 1.23 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว จากเดิมสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 มีผลทำาให้เกิดส่วนเกินจากการ

เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำานวน 0.36 ล้านบาท โดยแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น
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10. เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
  เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

 
หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน

เงินลงทุนร้อยละ

ทุนชำาระแล้ว

(ล้านบาท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

วิธีราคาทุน ค่าเผื่อด้อยค่าสะสม มูลค่าสุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท จี.อี.ซี วิศวกรรม จำากัด 1.19 1.19 230 230 2.73 2.73  (2.73)  (2.73)  -    -   

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด 0.04 0.04 403 403 0.16 0.16  (0.16)  (0.16)  -    -   

2.89 2.89  (2.89)  (2.89)  -    -   

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้   

                                                                                                                  (หน่วย : บ�ท)

ประเภทร�ยก�ร งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

ราคาทุน  12,973,886  12,973,886 

หัก ค่าเผื่อการด้อยสะสม  (11,342,131)  (11,342,131)

สุทธิ  1,631,755  1,631,755 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินมูลค่า 12.42 ล้านบาท เนื้อที่ 136-1-67 ไร่ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ราคาทุนทั้งหมดคิดเป็น 17.92 ล้านบาท)

  มูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คำานวณด้วยวิธีราคาตลาด (Market Approach) 
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12. สินทรัพย์ให้เช่า - สุทธิ
  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ให้เช่า - สุทธิ ดังต่อไปนี ้

                                                                  

                                                                        (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

หม้อแปลง

ไฟฟ้าซื้อคืน

หม้อแปลง

ไฟฟ้าสำารอง

หม้อแปลงไฟฟ้า

ให้ยืม-ให้เช่า

แผงโซลาร์

ให้ยืม รวม

ร�ค�ทุน

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  25,141,954  1,826,226  9,289,987 - 36,258,167

  ซื้อเพิ่ม  3,046,899 - - 4,944 3,051,843

  โอนเข้า(โอนออก)  (3,830,892)  546,984  (2,964,510) 102,412 (6,146,006)

  จำาหน่าย  (4,823,650)  -  (28,037) - (4,851,687)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 19,534,311  2,373,210  6,297,440 107,356 28,312,317

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม   

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  (16,296,628)  (1,809,665)  (8,339,408) - (26,445,701)

  ซื้อเพิ่ม (890,849) (44,063) (203,972) - (1,138,884)

  โอนเข้า(โอนออก)  (1,458,054)  (508,914)  2,900,568 - 933,600

  จำาหน่าย 2,863,436 16,281 - 2,879,717

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (15,782,095) ( 2,362,642)  (5,626,531) - (23,771,268)

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  (5,893,007) - - - (5,893,007)

  (เพิ่มขึ้น)ลดลงระหว่างปี 4,680,698 - - (93,341) 4,587,357

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  (1,212,309) - - (93,341) (1,305,650)

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  2,539,907  10,568  670,909  14,015 3,235,399

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2,952,319  16,561  950,579  - 3,919,459

ค่�เสื่อมร�ค�แสดงในงบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับปี

  สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,138,459

  สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 994,839
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ์
  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิดังต่อไปนี้

                                                                  

                                                                                                     (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม

ที่ดินและส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ

สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร เครื่อง

มือและอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สำานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ร�ค�ทุน

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 104,034,296 936,083,819  1,536,863,877  76,276,686 77,854,603  5,898,557  2,737,011,838 

 ซื้อเพิ่ม  -    874,000  9,501,085  2,085,509  918,800  5,881,620  19,261,014 

 โอน  -    3,605,251  2,107,596  54,412  -    1,755,976  7,523,235 

 จำาหน่าย  -    (99,000)  (928,985)  (429,967)  -    -    (1,457,952)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 104,034,296 940,464,070  1,547,543,573  77,986,640 78,773,403  13,536,153  2,762,338,135 

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม     

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  -    (436,054,407)  (863,112,454)  (66,345,123) (55,307,497)  -    

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  -    (21,184,473)  (29,826,338)  (3,853,431)  (9,701,886)  -    (64,566,128)

 โอน  -    -    -    -    -    -    -   

 จำาหน่าย  -    98,998  905,699  420,768  -    -    1,425,465 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  -    (457,139,882)  (892,033,093)  (69,777,786) (65,009,383)  -    

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม      

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  -    (114,590,750)  (494,189,791)  (58,426)  -    -    (608,838,967)

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี  -    (9,827,456)  (990,610)  -    -    (1,147,562)  (11,965,628)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  -    (124,418,206)  (495,180,401)  (58,426)  -    (1,147,562)  (620,804,595)

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 104,034,296  358,905,982  160,330,079  8,150,428  13,764,020  12,388,591  657,573,396 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 104,034,296  385,438,662  179,561,632  9,873,137  22,547,106  5,898,557  707,353,390 

ค่าเสื่อมราคาแสดงในงบกำาไร

ขาดทุนสำาหรับปี 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  64,566,128 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  105,438,872 
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                                                                                                      (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ที่ดินและส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ

สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร เครื่อง

มือและอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สำานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ร�ค�ทุน

   ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 112,075,491  767,784,135  1,076,971,073  67,266,329  78,190,603  6,066,593  2,108,354,224 

   ซื้อเพิ่ม  -    874,000  9,501,085  2,085,509  918,800  5,881,620  19,261,014 

   โอน  -    3,605,251  2,107,596  54,412  -    1,755,976  7,523,235 

   จำาหน่าย  -    (99,000)  (928,985)  (429,967)  -    -    (1,457,952)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 112,075,491  772,164,386  1,087,650,769  68,976,283  79,109,403  13,704,189  2,133,680,521 

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม     

   ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  -    (340,975,091)  (561,579,327)  (56,944,069) (55,675,445)  -    (1,015,173,932)

   ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  -    (20,887,806)  (29,826,338)  (3,853,431)  (9,701,886)  -    (64,269,461)

   โอน  -    -    -    -    -    -    -   

   จำาหน่าย  -    98,998  905,699  420,768  -    -    1,425,465 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  -    (361,763,899)  (590,499,966)  (60,376,732) (65,377,331)  -    (1,078,017,928)

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม      

   ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  -    (91,519,858)  (299,063,564)  (51,804)  -    -    (390,635,226)

   เพิ่มขึ้นระหว่างปี  -    (9,827,456)  (990,610)  -    -    (1,147,562)  (11,965,628)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  -    (101,347,314)  (300,054,174)  (51,804)  -    (1,147,562)  (402,600,854)

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 112,075,491  309,053,173  197,096,629  8,547,747  13,732,072  12,556,627  653,061,739 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 112,075,491  335,289,186  216,328,182  10,270,456  22,515,158  6,066,593  702,545,066 

ค่าเสื่อมราคาแสดงในงบกำาไร

ขาดทุนสำาหรับปี 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  64,269,461 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  105,438,872 

     

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์ในส่วนงานผลิตและจำาหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ตั้งอยู่ ณ นิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การประเมินมูลค่ายุติธรรมครั้งนี้ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานที่ว่า บริษัทจะไม่

ดำาเนินการผลิตและใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากบริษัทไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตให้ตำ่าจนอยู่ในระดับ

ที่แข่งขันในตลาดได้ ผู้ประเมินจึงกำาหนดให้มูลค่าซากเป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืน (คำานวณโดยวิธีราคาทุน) ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแผ่นเซลล์มีมูลค่าต่ำากว่าราคาตาม

บัญชีของสินทรัพย์ ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 347.61 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงพิจารณา 

ตัง้ค่าเผือ่การดอ้ยคา่ของของสนิทรพัยด์งักลา่ว โดยรบัรูเ้ขา้งบกำาไรขาดทนุรวมและงบกำาไรขาดทนุ         เฉพาะกจิการสำาหรบั 

ปี 2561 แล้วทั้งจำานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้

ในการดำาเนินงานดังกล่าว เป็นจำานวนเงิน 123.94 ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์มูลค่าตามบัญชีจำานวน 141.07 ล้านบาท และจำานวน 148.75 ล้าน

บาท ตามลำาดับ เป็นทรัพย์สินภายใต้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์ฟาร์ม) ที่บริษัทได้รับสิทธิ์จากหน่วยงานภาค

รัฐแห่งหนึ่งให้ดำาเนินโครงการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าระยะ 25 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากเจ้าของที่ดิน

หลายราย (ตามหมายเหตุ 31.4)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ราคาทุนจำานวน 550.87 ล้านบาท และจำานวน 526.67 

ล้านบาท ตามลำาดับ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้ดำาเนินงานอยู่

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคาตามบัญชีจำานวน 189.41  

ล้านบาท และจำานวน 197.15 ล้านบาท ตามลำาดับ (รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่จะมีต่อไปในอนาคต) และเครื่องจักร

บางส่วน ราคาตามบัญชีจำานวน 64.09 ล้านบาท และจำานวน 72.28 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน 

สินเชื่อและภาระผูกพันที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ตามหมายเหตุ 18, 21 และ 31.1

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเครื่องจักรและยานพาหนะราคาตามบัญชีจำานวน 14.87 ล้านบาท 

และจำานวน 23.78 ล้านบาท ตามลำาดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ตามหมายเหตุข้อที่ 22

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำานวน 

132.73 ล้านบาท และจำานวน 138.21 ล้านบาท ตามลำาดับ
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14. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ดังต่อไปนี้ 
                                                                  

                                                                        (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าสิทธิ์ในการจำาหน่ายกระแส

ไฟฟ้า

รวม

ร�ค�ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 27,786,079 9,450,272 37,236,351

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 6,300  -   6,300

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 27,792,379 9,450,272 37,242,651

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (24,637,235) (726,523) (25,363,758)

ตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (255,257) (379,424) (634,681)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (24,892,492) (1,105,947) (25,998,439)

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (2,427,094)  -   (2,427,094)

ลดลงระหว่างปี  -    -    -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (2,427,094)  -   (2,427,094)

มูลค่�สุทธิท�งบัญชี 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  472,793  8,344,325  8,817,118 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  721,750  8,723,749  9,445,499 

ค่�ตัดจำ�หน่�ยแสดงในงบกำ�ไรข�ดทุนสำ�หรับปี  

   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  634,681 

   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  734,392 

    

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมูลค่าตามบัญชีสุทธิ จำานวน 8.34 ล้านบาท และจำานวน 

8.72 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นค่าสิทธิ์การขายไฟฟ้าให้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการจ่ายค่าตอบแทน

ตาม “สัญญาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน” ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 31.4

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนราคาทุนจำานวน 19.29 ล้านบาท และ

จำานวน 19.24 ล้านบาท ตามลำาดับ ตัดจำาหน่ายเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้ดำาเนินงานอยู่
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15. เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำาประกัน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นเงินฝากธนาคารซึ่งนำาไปคำ้าประกันสินเชื่อและภาระผูกพันที่มีต่อ

ธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 18, 21 และ 31.1

16. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สุทธิ
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายการเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่า

ดำาเนินงาน - สุทธิ ดังต่อไปนี้
                                                                  

                                                                                                 (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

 ณ วันที่ 1 มกราคม  4,676,938  4,880,307

 ตัดจำาหน่าย  (203,369)  (203,369)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม   4,473,569  4,676,938 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ทำาสัญญาเป็นผู้สนับสนุนโครงการดำาเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดินกับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การขายไฟฟ้าให้แก่เจ้าของโครงการ 

โดยบริษัทต้องดำาเนินโครงการในที่ดินของเจ้าของโครงการ เป็นระยะเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2584 และต้องจ่ายค่าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจนสิ้นสุดโครงการตามสัญญาเป็นจำานวนเงินทั้ง

สิ้น 23.79 ล้านบาทโดยแบ่งระยะเวลาการจ่ายค่าใช้ประโยชน์เป็น 5 ช่วงเวลาทุก 5 ปี อัตราค่าใช้ประโยชน์แตกต่างกัน

ตามที่ระบุในสัญญา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 31.4

 จำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตสำาหรับสัญญาเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานข้างต้นมีดังนี้
                                                                  

                                                                                                 (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 883,610 883,610

 ระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,636,395 3,602,410

 ระยะเวลาเกิน 5 ป ี 16,618,665 17,306,860

 รวม 21,138,670 21,792,880
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17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

                                                                  

                                                                                                 (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 90,600,468 95,969,814

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (1,836,165) (1,914,299)

   สุทธิ 88,764,303 94,055,645

 รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชทีีเ่กดิขึน้สำาหรับปส้ิีนสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

มีดังนี้
                                                                  

                                                             (หน่วย :บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ก�รเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)

1 มกราคม 2562 งบกำาไรขาดทุน งบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  4,426,493  1,075,731  -    5,502,224 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร

    และค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้อง"

 

76,131,830 

 

(6,764,437)

 

-   

 

69,367,393 

 ภาระผูกพันธ์ผลประโยชน์พนักงาน  13,879,572  4,243,485  (2,482,332)  15,640,725 

 ขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี  1,478,263  (1,478,263)  -    -   

 ประมาณการรื้อถอน  53,656  36,470  -    90,126 

    รวม  95,969,814  (2,887,014)  (2,482,332)  90,600,468 

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาจากการเปลี่ยน

   ประมาณการอายุการใช้งาน  (2,236,461)  134,312  -    (2,102,149)

ค่าเสื่อมราคา  322,162  (56,178)  -    265,984 

   รวม  (1,914,299)  78,134  -    (1,836,165)

            สุทธิ  94,055,515  (2,808,880)  (2,482,332)  88,764,303 
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                                                  (หน่วย :บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ก�รเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)

1 มกราคม 2561 งบกำาไรขาดทุน งบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  5,130,009  (703,516)  -    4,426,493 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร

     และค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้อง  7,090,633  69,041,197 

 -    

76,131,830 

 ภาระผูกพันธ์ผลประโยชน์พนักงาน  14,372,661  (493,089)  -    13,879,572 

 ขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี  2,087,529  -    (609,266)  1,478,263 

 ประมาณการรื้อถอน  -    53,656  -    53,656 

     รวม  28,680,832  67,898,248  (609,266)  95,969,814 

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาจากการเปลี่ยน

     ประมาณการอายุการใช้งาน  (2,370,774)  134,313  -    (2,236,461)

ค่าเสื่อมราคา  321,674  488  -    322,162 

     รวม  (2,049,100)  134,801  -    (1,914,299)

           สุทธิ  26,631,732  68,033,049  (609,266)  94,055,515 

 ภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
                                                                  

                                                                                                 (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

    สำาหรับงวดปัจจุบัน  -    -   

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

    การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว  2,808,880  (68,033,049)

รวม (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,808,880  (68,033,049)
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ก�รกระทบยอดเพื่อห�อัตร�ภ�ษีที่แท้จริง  
                                                

                                                             (หน่วย :บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

กำ�ไร(ข�ดทุน)ก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้  85,691,380  (347,679,962)  86,552,563  (344,503,952)

อัตราภาษีที่ใช้ 20% 20% 20% 20%

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

    ตามอัตราภาษี

 

17,138,276 

 

(69,535,992)

 

17,310,513 

 

(68,900,790)

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ :

    กำาไรที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน(BOI)  (14,549,500)  (8,885,953)  (14,549,501)  (8,885,953)

    ขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบันที่ไม่ได้บันทึกเป็น

       สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  8,805  10,119,593  -    9,993,160 

ภาษีเงินได้จากกำาไรระหว่างกัน  196,887  358,015  -    -   

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  2,908,634  2,426,968  2,829,819  2,276,214 

รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม  (2,894,222)  (2,515,680)  (2,781,951)  (2,515,680)

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,808,880  (68,033,049)  2,808,880  (68,033,049)

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 3% 20% 3% 20%

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้จัดเก็บภาษี

เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิทางภาษีสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2559 เป็นต้นไป

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

                                                              (หน่วย :บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 อัตตราดอกเบี้ย 2562 อัตตราดอกเบี้ย

เงินเบิกเกินบัญชี  -    MOR-0.60%  -    MOR-0.60% 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน  64,082,000  MLR-0.5%  139,460,000  MLR-0.5% 

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท  152,967,555  MLR-0.5%  61,399,325  MLR-0.5% 

เจ้าหนี้แฟคเตอริ่ง  -    MOR-0.75%  14,412,165  MOR-0.75% 
รวม  217,049,555  215,271,490 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ในประเทศ 2 แห่ง จำานวน 1,000.64 ล้านบาท คำ้าประกันโดยการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี้การค้าตามสัญญา 

แฟคเตอริ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7 เงินฝากธนาคารตามหมายเหตุ 15 และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้ง

เครื่องจักรบางส่วนตามหมายเหตุ 13 

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

                                                         (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เจ้�หนี้ก�รค้�

    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    -    227,625 

    กิจการอื่น  171,881,355  221,570,716  170,439,024  221,570,716 

รวมเจ้าหนี้การค้า  171,881,355  221,570,716  170,439,024  221,798,341 

เจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น

    กิจการอื่น  17,587,423  10,750,710  17,441,099  10,750,710 

    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน  1,694,737  7,189,712  1,694,737  7,189,712 

    อื่นๆ  989,810  1,013,763  989,810  1,013,763 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  20,271,970  18,954,185  20,125,646  18,954,185 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  192,153,325  240,524,901  190,564,670  240,752,526 

20. รายได้รับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
  รายได้รับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

                                                                       (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

เงินประกันรับล่วงหน้า 425,300 571,800 425,300 571,800

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 14,918,426 16,634,391 14,918,426 16,634,391

รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาให้บริการซ่อมบำารุง 15,905,742 9,858,190 15,905,742 9,858,190

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 20,626,458 1,074,752 20,626,458 1,074,752

51,875,926 28,139,133 51,875,926 28,139,133
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                       (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ที่เกิดจ�กสัญญ� 

  มูลค่างานตามสัญญา  169,135,492  113,392,666  150,435,492  109,196,666 

  รายได้ที่รับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ 158,755,074  83,572,985  143,795,074  83,572,985 

  หัก มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บแล้ว (เงินงวด)  (149,609,150)  (83,206,585)  (142,129,150)  (83,206,585)

  สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา  9,145,924  366,400  1,665,924  366,400 

หนี้สินที่เกิดจ�กสัญญา 

  มูลค่างานตามสัญญา  90,114,859  39,294,000  90,114,859  39,294,000 

  มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ  50,674,589  24,569,000  50,674,589  24,569,000 

  หัก รายได้ที่รับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ  (30,048,131) (23,494,248)  (30,048,131)  (23,494,248)

  หนี้สินที่เกิดจากสัญญา  20,626,458  1,074,752  20,626,458  1,074,752 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

                                                                                                                 (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  116,946,000  111,718,000 

หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดการรอตัดจ่าย  (1,046,419)  (1,172,910)

     รวม  115,899,581  110,545,090 

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  (27,934,878)  (21,655,163)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ  87,964,703  88,889,927 
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  การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย : บ�ท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  111,718,000 

บวก กู้เพิ่มระหว่างปี  31,500,000 

หัก จ่ายชำาระคืนเงินกู้ระหว่างปี  (26,272,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  116,946,000 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: (ล้�นบ�ท) (ร้อยละต่อปี)

วงเงินกู้ (ล้�นบ�ท) เงินต้นคงเหลือ 

(พันบ�ท)

อัตร�ดอกเบี้ยต�ม

สัญญ� (ร้อยละต่อปี)

ก�รจ่�ยชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย

2562 2561 2562 2561 2562 2561

 120.00  120.00 77.25  92.97  MLR-

1.50% 

 MLR-

1.50% 

•  กู้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการโซล่าร์บนพื้นดิน

   ที่ได้รับสิทธิจากภาครัฐแห่งหนึ่ง ชำาระคืนเป็นเงินรวม 

   84 งวดในอัตรางวดละ 1.31 ล้านบาท และต้องชำาระคืนให้

   แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 2567

•  ดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก

 25.00  25.00 12.50  18.75  MLR-

1.50% 

 MLR-

1.50% 

• กู้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อ Reimbursement ที่ดิน ชำาระคืนเป็น

   เงินรวม 48 งวด ในอัตรางวดละ 0.521 ล้านบาท และต้อง

   ชำาระคืนให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2564

• ดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก

 19.50  -   15.60  -   3.50%  -   • กู้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการลงทุนและดำาเนิน

   งานอนุรักษ์พลังงานในอาคารและ/หรือโรงงาน ชำาระคืน

   เป็นเงินรวม 60 งวด ในอัตรางวดละ 0.325 ล้านบาท และ

   ต้องชำาระคืนให้แล้วเสร็จ ภายใน ธ.ค. 2566

•  ดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก

 12.00  -   11.60  -   3.50%  -   • กู้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการลงทุนและดำาเนิน งานอนุรักษ์       

  พลังงานในอาคารและ/หรือโรงงาน ชำาระคืนเป็นเงินรวม 60 งวด ใน

  อัตรางวดละ 0.2 ล้านบาท และ ต้องชำาระคืนให้แล้วเสร็จ 

  ภายใน ต.ค. 2567

• ดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก

 176.50  145.00  116.95  111.72 
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หลักทรัพย์คำ้�ประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทนำาที่ดินและเครื่องจักรบางส่วนตามหมายเหตุ 13 และเงินฝากธนาคาร

ตามหมายเหตุ 15 มาเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันเงินกู้ดังกล่าว 

 บริษัทฯ ได้ทำาประกันภัยเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะพึงได้รับ และยกประโยชน์

ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงินเป็นผู้รับผลประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติเงื่อนไขที่สำาคัญใน

สัญญาเงินกู้ เช่น การดำารงอัตราส่วนระหว่างหนี้สินต่อทุน (D/E) และดำารงอัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ไม่ต่ำา

กว่าที่กำาหนดในสัญญาจนกว่าจะชำาระหนี้เสร็จสิ้น

22. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
  หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

                                                                                                      (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี

     จำานวนเงินขั้นต่ำาที่จะต้องจ่าย  5,852,144  10,928,618 

     ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  (403,068)  (717,586)

     มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่า - สุทธิ  5,449,076  10,211,032 

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

     จำานวนเงินขั้นตำ่าที่จะต้องจ่าย  8,128,475  13,187,401 

     ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  (273,379)  (504,624)

     มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่า - สุทธิ  7,855,096  12,682,777 

ราคาตามบัญชีของเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  14,872,627  23,776,514 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าการเงินจำานวน 42 สัญญากับสถาบันการเงินหลายแห่ง

ในอัตรางวดละ 0.62 ล้านบาท สัญญาขายและเช่ากลับคืนเคร่ืองจักรจำานวน 1 สัญญา กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ในอัตรา

งวดละ 0.19 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ท้ังน้ีกรรมสิทธ์ิในยานพาหนะยังเป็นของผู้ให้เช่าจนกว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ
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23. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน
  การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผล

ประโยชน์พนักงานในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561   

มีดังนี้ี้

                                                                                                                        (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

โครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น

2562 2561

ประม�ณก�รหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับ

   ผลประโยชน์พนักง�น ณ วันต้นปี

 

69,397,874 

 

71,863,307 

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

   ต้นทุนบริการปัจจุบัน  3,885,072  4,007,496 

   ต้นทุนดอกเบี้ย  2,649,149  2,108,821 

   ต้นทุนบริการในอดีต *  19,489,192  -   

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

  ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

     ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  (14,568,180)  -   

     ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  2,156,519  -   

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี  (4,806,000)  (8,581,750)

ประม�ณก�รหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับ

    ผลประโยชน์พนักง�น ณ วันสิ้นปี"

 

78,203,626 

 

69,397,874 

  ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 มีดังนี้
                                                                                                                                          (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ต้นทุนขาย  18,650,204  4,007,496 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  7,373,209  2,108,821 

รวม  26,023,413  6,116,317 

รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัย 12,411,661 -
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  ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

(แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก) มีดังนี้
                                                                                                           (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

อัตราคิดลด  ร้อยละ 3.16  ร้อยละ 2.67 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  ร้อยละ 6.19  ร้อยละ 7.39 

อัตรามรณะ " ร้อยละ 100 ของตาราง 

มรณะไทย พ.ศ.2560 "

" ร้อยละ 100 ของตาราง 

มรณะไทย พ.ศ.2551 "

 พนักงานรายเดือน - -

     อายุน้อยกว่า 20 ปี 21% 37%

     อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี 21% 20%

      อายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี 13% 11%

     อายุตั้งแต่ 40 ปี ถึง 59 ปี 5% 4%

     อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 0% 0%

  เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี

  การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพันจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี ้ี้

                                                                                    (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวมและงบเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 0.50%)  (3,113,966)  3,330,970  (3,476,219)  3,744,811 

อัตราขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 0.50%)  3,515,632  (3,314,941)  4,191,578  (3,915,559)

อัตราหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลง 1.00%)  (7,380,937)  8,427,918  (8,680,699)  10,129,968 

  * เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำาหนด 

อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 20 ปขีึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน 

กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรับโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงาน บริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของปี 2562
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  กลุ่มบริษัทกำาหนดโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิ

แก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำางานครบระยะเวลาที่กำาหนด

  ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการ 

ของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

  ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล 

ประมาณการจากตารางมรณะไทย ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการลาออก ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน

24. ทุนจดทะเบียน

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจำานวน 537,315,762 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,074,631,523 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,611,947,285 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 671,644,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

25. ทุนสำารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีไว้เป็นสำารองตามกฎหมายไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยผลขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองนี้จะมียอดเป็นร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน

26. เงินปันผลจ่าย

  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทฯมีมติจ่ายเงินปันผ

สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำานวน 1,343.29 ล้าน

หุ้น เป็นจำานวนเงินรวม 40.29 ล้านบาท และตั้งสำารองตามกฎหมายจำานวน 2.54 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯจ่ายเงินปันผลดัง

กล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

27. ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้ออกใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (AKR-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) จำานวนไม่เกิน 671,644,702 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

1 หน่วย และราคาการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 

2 ปี จากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ



177 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯได้ทำาการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอ

งบริษัทฯครั้งที่ 1 (AKR-W1) ในจำานวนไม่เกิน 671,644,702 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

  ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AKR-W1) มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัว

เฉลี่ยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่นำาผลของใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำานวณ

เพื่อหากำาไรต่อหุ้นปรับลด ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

28. ส่วนงานดำาเนินงาน

  รายละเอียดข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานตามงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

มีดังนี้

                                                  (หน่วย : บ�ท)

ธุรกิจผลิตสินค้�

และจำ�หน่�ย

ธุรกิจบริก�ร ธุรกิจจำ�หน่�ย

กระแสไฟฟ้�

งบก�รเงินรวม

    2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ  1,182.49  1,114.08  399.15  304.91  48.31  45.31  1,629.95 1,464.30

ต้นทุนขายและบริการ  (907.58)  (954.43)  (287.99)  (216.08)  (23.15)  (23.15) (1,218.72) (1,193.66)

กำาไรขั้นต้น  274.91  159.65  111.16  88.83  25.16  22.16   411.23  270.64 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (313.38)  (275.01)

กำาไร(ขาดทุน)จากการดำาเนินงาน  97.85  (4.37)

รายได้อื่น  20.00  27.91 

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน  (10.69)  (349.09)

ต้นทุนทางการเงิน  (21.47)  (22.13)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  (2.81)  68.03 

กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี  82.88  (279.65)

  

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายที่เกิดจากลูกค้ารายใหญ่ คิดเป็นอัตราร้อย

ละ 15.91 ของรายได้จากการดำาเนินงานรวม
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 รายละเอียดข้อมูลสินทรัพย์แยกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
                                           (หน่วย : ล้�นบ�ท)

ธุรกิจผลิตสินค้� จำ�หน่�ยและบริก�ร

ธุรกิจจำ�หน่�ยกระแส

ไฟฟ้�

ข�ยหม้อแปลง ข�ยแผ่นโซล่�ร์เซลล์ งบก�รเงินรวม

    2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ถาวร  209.08  252.96  306.53   321.96   141.96  45.31  1,629.95  707.35 

สินทรัพย์อื่น 1,057.52  908.90 
สินทรัพย์รวม  1,715.09  1,616.25 

1. เครื่องมือทางการเงิน
 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน

  กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม

สัญญา ซึ่งกลุ่มบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่ม

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า

 คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ

  กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะ

ทำาธุรกรรมกับผู้ค้าหลายรายที่มีความน่าเชื่อถือและสถานะทางการเงินดี เพื่อลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงิน 

นอกจากนี้การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมี

จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่

ในงบแสดงฐานะการเงิน

 คว�มเสี่ยงจ�กสภ�พคล่อง

  กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย

  กลุ่มบริษัทมีเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่ง

รายการดังกล่าวมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ลอยตัว อันเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญ มีดังนี้ (สำาหรับอัตราดอกเบี้ยแสดงไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว)
                                                                                                      (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม

31 ธันว�คม 2562

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคา

ตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 

ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

 สินทรัพย์ทางการเงิน 

    เงินสดและรายการเทียเท่าเงินสด  -    -    -    23  18  41 

    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  -    -    -    -    424  424 

    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีการค้ำาประกัน  -    -    -    20  -    20 

        รวม  -    -    -    43  442  485 

หนี้สินทางการเงิน

    เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  -    -    -    217  -    217 

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  -    -    -    -    192  192 

    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  5  8  -    -    -    13 

    เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน  -    -    -    116  -    116 

         รวม  5  8  -    333  192  538 

                                                                                                      (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม

31 ธันว�คม 2561

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคา

ตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 

ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

 สินทรัพย์ทางการเงิน 

    เงินสดและรายการเทียเท่าเงินสด  -    -    -    39  13  52 

    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  -    -    -    -    277  277 

    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีการค้ำาประกัน  -    -    -    19  -    19 

        รวม  -    -    -    58  290  348 



180 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

                                                                                                      (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม

31 ธันว�คม 2561

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคา

ตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวมภายใน 1 ปี มากกว่า 1 

ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

หนี้สินทางการเงิน

   เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  -    -    -    215  -    215 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  -    -    -    -    240  240 

   หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  10  13  -    -    -    23 

   เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน  -    -    -    111  -    111 

       รวม  10  13  -    326  240  589 

 

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

  กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจาก กลุ่มบริษัทมีธุรกรรมจากการซื้อและขายสินค้า 

เป็นเงินตราต่างประเทศ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ยังไม่ได้ทำา

สัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

งบก�รเงินรวม

ลูกหนี้ก�รค้� เงินกู้ยืมทรัสต์รีซีท/เจ้�หนี้ก�รค้�

2562 2561 2562 2561

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  37,650  378,270  1,615,257  2,006,620 

ยูโร  141,975  141,975  320,869  432,684 

โครน  -    -    -    544,400 

ฟรังก์สวิส  -    -    -    1,893 

ดอลล่าสิงคโปร์  264,000  92,000  -    51,750 

ริงกิตมาเลเซีย  672,939  315,950  -    -   
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งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ลูกหนี้ก�รค้� เงินกู้ยืมทรัสต์รีซีท/เจ้�หนี้ก�รค้�

2562 2561 2562 2561

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  35,650  376,270  1,615,257  2,006,620 

ยูโร  141,975  -    320,869  432,684 

โครน  -    -    -    544,400 

ฟรังก์สวิส  -    -    -    1,893 

ดอลล่าสิงคโปร์  264,000  92,000  -    51,750 

ริงกิตมาเลเซีย  672,939  315,950  -    -   

  

  มูลค่�ยุติธรรม

   สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีราคาตามบัญชีที่ใกล้เคียงราคาตลาด เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะ

ครบกำาหนดในเวลาไม่นาน และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับสภาวะตลาดเป็นผลให้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดัง

กล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
  บริษัทมีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระสำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
                                  

            (หน่วย : บ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป

    และงานระหว่างทำา (เพิ่ม)ลด  20,783,945 

 

18,460,432  (15,825,930)

 

16,767,079 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  838,388,347  745,578,235  838,388,347  744,893,471 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า  285,287  12,106,044  1,182,790  10,849,901 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร  10,688,883  348,623,699  10,688,883  348,623,699 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  274,212,094  251,143,257  273,282,094  251,143,257 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  25,304,160  16,364,638  25,304,160  16,364,638 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  66,339,692  106,903,045  66,043,026  106,903,045 

ค่าที่ปรึกษาในการบริหาร  10,857,477  14,891,963  10,857,477  14,891,963 

ค่านายหน้าและค่าที่ปรึกษา  68,006,696  43,307,133  67,806,696  43,307,133 
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31. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
  กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานกองทุน 

สำารองเลีย้งชีพนีม้สีถาบันการเงนิในประเทศแห่งหนึง่เปน็ผูบ้รหิารจดัการกองทุน และจะจา่ยให้แกพ่นกังานเม่ือ    พนกังาน 

นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                    

ตามงบการเงินรวมได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวน 5.75 ล้านบาท และ 5.84 ล้านบาท ตามลำาดับ

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
  32.1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ดังนี้  

(หน่วย : ล้�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันว�คม ณ วันที่ 31 ธันว�คม

วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป คงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย

หนังสือคำ้าประกัน   170.89    166.54   1.25% - 1.75% 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน  64.08  139.46  MLR-0.5% 

"เลตเตอร์ออฟเครดิต/

   ทรัสต์รีซีทและแพ็กกิ้งเครดิต"

800.64  198.03 367.64 800.64  81.59 413.05  

 MLR-0.5% 

วงเงินเบิกเกินบัญชี  -    -    MOR 

แฟคเตอริ่งภายในประเทศ  200.00  -    200.00  200.00  -    200.00  MOR-0.75% 

วงเงินกู้ยืมระยะยาว  176.50  176.50  -    145.00  145.00  -    MLR-1.50% 

  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า คำ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุข้อที่ 15 และที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องจักรบางส่วนตามหมายเหตุข้อที่ 13 

  32.2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่า

ทรัพย์สินและบริการอื่น จำานวน 10.14 ล้านบาท และจำานวน 20.05 ล้านบาท ตามลำาดับ

  32.3. บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายตามสัญญาจ้างเหมาและติดตั้งจำานวน 6 สัญญา ซึ่งบริษัทฯ

และบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาไว้แล้ว เป็นจำานวนเงิน 100.55 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย

คงเหลือภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระตามสัญญาดังกล่าวจำานวน 30.20 ล้านบาท

  32.4. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ทำาสัญญาเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ระยะเวลาโครงการ 25 ปี  

และมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการดังกล่าวท่ีจะเกิดข้ึนจนส้ินสุดโครงการให้แก่เจ้าของโครงการ 

ซึ่งประกอบด้วย 

{ { { {
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งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561

ค่าใช้ประโยชน์ในที่ดิน 21,138,670 22,022,280

ค่าประกันรายได้ขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายให้เจ้าของโครงการ 14,300,500 14,300,500

ค่าสิทธิ์การขายไฟฟ้า อัตราร้อยละตามสัญญาของยอดขายไฟฟ้าก่อนหักค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

33. สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตาม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 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 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอนำ้าจากพลังงานหมุนเวียนเลข

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

บริษัทจะได้รับ มีดังนี้

   -  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น

ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้

รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะได้รับอนุญาตให้นำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออก

จากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำาหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วัน

พ้นกำาหนดเวลานั้น

   -  ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

คำานวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 

   -  ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมี

กำาหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนดเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

   -  ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำาประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 

นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

   -  ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอก

เหนือ ไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ



184 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

  33.3. บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริมการลงทุนผลิต

หม้อแปลงไฟฟ้า และเซลล์แสงอาทิตย์ ประเภท 5.1.3 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆและประเภท 5.4.8 กิจการผลิต

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำาหรับระบบที่ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ เลขที่ 60-0803-1-04-1-0 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 

2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่บริษัทจะได้รับ มีดังนี้

   -  ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการคู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะของบุคคล

ทั้งสองประเภทเข้ามาในราชอาณาจักรได้

   -  ได้รับอนุญาตยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

   -  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกัน

ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำาหนด

เวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม

   -  ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

คำานวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

   -  ได้รับอนุญาตยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ป ี

นับแต่วันที่นำาเข้าครั้งแรก

   บริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี

รายละเอียดดังนี้

  
หน่วย: บ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กิจการได้รับการส่งเสริม กิจการไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

รายได้จากการขายและบริการ  1,197,538,019  416,950,862  1,614,488,881 

รายได้อื่น  12,277,374  8,357,024  20,634,398 

รวมรายได้  1,209,815,393  425,307,886  1,635,123,279 

ต้นทุนขาย  (895,806,001)  (308,432,680)  (1,204,238,681)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)  76,098  (1,258,888)  (1,182,790)

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร  (251,644,932)  (59,253,007)  (310,897,939)

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน  (2,415,098)  (8,273,785)  (10,688,883)

ต้นทุนทางการเงิน  (15,941,380)  (5,621,043)  (21,562,423)

รวมค่าใช้จ่าย  (1,165,731,313)  (382,839,403)  (1,548,570,716)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  44,084,080  42,468,483  86,552,563 



185 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

หน่วย: บ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กิจการได้รับการส่งเสริม กิจการไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

รายได้จากการขายและบริการ  1,079,710,124  384,500,967  1,464,211,091 

รายได้อื่น  20,887,459  7,498,445  28,385,904 

รวมรายได้  1,100,597,583  391,999,412  1,492,596,995 

ต้นทุนขาย  (836,404,498)  (344,524,557)  (1,180,929,055)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า  (5,182,251)  (5,667,650)  (10,849,901)

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร  (207,805,882)  (66,769,950)  (274,575,832)

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน  (1,010,158)  (347,609,057)  (348,619,215)

ต้นทุนทางการเงิน  (16,231,565)  (5,895,379)  (22,126,944)

รวมค่าใช้จ่าย  (1,066,634,354)  (770,466,593)  (1,837,100,947)

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  33,963,229  (378,467,181)  (344,503,952)

34. การจัดประเภทรายการใหม่
  รายการบางรายการในงบการเงิน 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำาเสนองบการ

เงินปี 2562ดังนี้

                                                                             (หน่วย: บ�ท)

2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัด

ประเภทใหม่

จัดประเภท

ใหม่

หลังจัด

ประเภทใหม่

ก่อนจัด

ประเภทใหม่

จัดประเภท

ใหม่

หลังจัด

ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  277,261,658  (759,273)  276,502,385  276,884,923  (759,273)  276,125,650 

เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  -    759,273  759,273  -    759,273  759,273 

35. การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563



186 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

1. นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมก�รอิสระ / ประธ�นคณะกรรมก�ร
   
2. นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมก�รอิสระ / ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

3. นายอรุณ ศรีจรูญ กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รตรวจสอบ
            
4. นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมก�รอิสระ / ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน    
   กรรมก�รตรวจสอบ 

5. นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กรรมก�ร / กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน 

2

คณ
ะกรรมการบริษัท

5 1 4 3



187 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

6. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน
   
7. นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมก�ร 

8. นายดนุชา น้อยใจบุญ กรรมก�ร / ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
   กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน 
            
9. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

10. นางดารณี กันตามระ กรรมก�ร 

7

คณ
ะกรรมการบริษัท

10 8 6 9



188 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

•  ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

 น�ยวิชิต แย้มบุญเรือง
 ตำ�แหน่ง : กรรมการอิสระ
    ประธานกรรมการ
 อ�ย ุ : 78 ปี 

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Columbia University, New York, U.S.A
 • ปริญญาเอก Public&International Affairs, University of Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A

 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547  
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2547 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Charter Director Class (CDC) ปี 2550 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) ปี 2560 

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 • 2561-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
 • 2555-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
 • 2555-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
    บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำากัด (มหาชน)
 • 2555-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท จัสมิน อินเตอร์แนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2561-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
    บริษัท วี ซี เค โซลูชั่น จำากัด
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ          : จำานวน  1,407,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.105 
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ  : นางปรียาวรรณ แย้มบุญเรือง (คู่สมรส) 

            จำานวน 149,922 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.011 
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร       : ไม่มี 

 



189 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�ยวินัย วิทวัสก�รเวช
 ตำ�แหน่ง : กรรมการอิสระ
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 อ�ย ุ : 69 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2547
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.9) ปี 2554

 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77/2549 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555 

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 • 2562-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำากับดูแลกิจการ
     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
 • 2557-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ      
     บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำากัด (มหาชน)
 • 2555-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
     บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
 • 2559-2562   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)
 • 2554-2558       กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ   
     บริษัท บางกอกเดคคอน จำากัด (มหาชน)
 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ
       บริษัท เจ เอส เอส อาร์ กรุ๊ป จำากัด
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ       : ไม่มี
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ   : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร   : ไม่มี



190 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�ยอรุณ ศรีจรูญ
 ตำ�แหน่ง : กรรมการอิสระ
    กรรมการตรวจสอบ
 อ�ย ุ : 73 ปี 

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์/นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำาหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019 
 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 -ไม่มี-

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2546-ปัจจุบัน  ประธานบริษัท 
    บริษัท อัลฟ่าเมสซิส จำากัด
 • 2534-2559  กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท สหพัฒนการพิมพ์ จำากัด  
 • 2558-2559  ประธานที่ปรึกษา
    คณะกรรมการควบคุมการจัดการตลาดนัด กรุงเทพมหานคร 
 • 2557-2558  ประธานที่ปรึกษา
    กองอำานวยการตลาดนัด กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ       : ไม่มี
สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ   : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร   : ไม่มี 



191 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�ยวร�ห์ ทองประสินธุ์
 ตำ�แหน่ง : กรรมการอิสระ 
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
    กรรมการตรวจสอบ
 อ�ย ุ : 48 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 14/2018 

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 • 2557-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2556-2562  กรรมการ 
    บริษัท วราห์ โฮลดิ้ง จำากัด
 • 2556-2561  กรรมการ 
    บริษัท เฟิร์ส ออดิต จำากัด
 • 2555-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ดิ แอคเซส ออดิต จำากัด
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ      : จำานวน 39 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ  : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : ไม่มี 



192 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�ยช�ตรี ศิริพ�นิชกร
 ตำ�แหน่ง : กรรมการอิสระ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 อ�ย ุ : 72 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิต รุ่นที่ 29 สำานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2013

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 • 2556-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำากัด (มหาชน)

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2561-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ     : ไม่มี
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : ไม่มี 



193 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�งส�วอุรวี กนกพฤกษ์
 ตำ�แหน่ง : กรรมการ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 อ�ย ุ : 42 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 -ไม่มี-

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ

 • 2562-ปัจจุบัน  กรรมการ 
    บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด
 • 2556-ปัจจุบัน  กรรมการ 
    บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำากัด
 • 2555-ปัจจุบัน  กรรมการ  
    บริษัท นำ้าดื่มแสนดี จำากัด
 • 2555-ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 
    บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำากัด
 • 2548-ปัจจุบัน  กรรมการ
    บริษัท กนกพฤกษ์ จำากัด
 • 2558-2562  กรรมการ  
    บริษัท ไทยซุปเปอร์เอสโก้ จำากัด
 • 2555-2562  กรรมการ 
    บริษัท ฮิปโปลิเชียส จำากัด
 • 2551-2558  นักวิจัย
    ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550-2558  นักวิจัย
    ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2549-2558  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน
    ศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการ
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ      : จำานวน 31,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.308
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : ไม่มี 



194 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�ยวิวัฒน์ แสงเทียน
 ตำ�แหน่ง : กรรมการ 
 อ�ยุ : 70 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้-เมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้-เมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 -ไม่มี-

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2547-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด    
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ      : จำานวน 170,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.013
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : ไม่มี 



195 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�ยดนุช� น้อยใจบุญ
 ตำ�แหน่ง : กรรมการผู้จัดการ  
    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 อ�ย ุ : 63 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 -ไม่มี-

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2558-ปัจจุบัน  กรรมการ
    บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด    
 • 2548-ปัจจุบัน  กรรมการ
    บริษัท เควีแอสเซ็ท จำากัด    
 • 2547-ปัจจุบัน  กรรมการ
    บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด    
 • 2538-ปัจจุบัน  กรรมการ
    บริษัท เอกรัฐแลนด์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด    
 • 2530-ปัจจุบัน  กรรมการ
    บริษัท เอกรัฐ เพาเวอร์ อีเลคโทรนิค จำากัด
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ     : ไม่มี
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : น้องชายของนางดารณี กันตามระ และพี่ชายของ
           นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ



196 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�ยอนันต์ สันติชีวะเสถียร
 ตำ�แหน่ง : กรรมการ
    กรรมการบริหารความเสี่ยง    
    รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
 อ�ยุ : 65 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2547
 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007  
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2007
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2007
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 11/2018  
 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • หลักสูตร ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 -ไม่มี-

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2558-ปัจจุบัน  กรรมการ
    บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด    
 • 2555-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)   
 • 2550-ปัจจุบัน  กรรมการ
    บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด    
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ     : ไม่มี
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : ไม่มี 



197 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�งด�รณี กันต�มระ
 ตำ�แหน่ง : กรรมการ 
    รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
 อ�ย ุ : 66 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ก�รอบรมบทบ�ทหน้�ที่กรรมก�รจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 -ไม่มี-

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2558-ปัจจุบัน     กรรมการ
       บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอยี่ จำากัด 
 • 2548-ปัจจุบัน     กรรมการ
       บริษัท เควีแอสเซ็ท จำากัด 
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ     : จำานวน 1,895,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.141
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : พี่สาวของนายดนุชา น้อยใจบุญ 
           และนายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ



198 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�ยวิเทพย์ วชิรพ�หุ
 ตำ�แหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 อ�ยุ : 63 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี Business Administration, Roosevelt University, U.S.A
 • ปริญญาโท Marketing, California International, U.S.A

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 -ไม่มี-

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2555-ปัจจุบัน     กรรมการ
       บริษัท เอกรัฐ เพาเวอร์ แอนด์ เมเน็จเม้นท์ จำากัด 
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ     : ไม่มี
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ  : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : ไม่มี



199 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�ยดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ
 ตำ�แหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
 อ�ย ุ : 61 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 8

 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 -ไม่มี-

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 • 2547-ปัจจุบัน     กรรมการ
       บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด 
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ     : จำานวน 3,366,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.251
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : น้องชายของนางดารณี กันตามระ 
           และนายดนุชา น้อยใจบุญ

 



200 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ย้อนกลับสารบัญ

 น�งส�วนวลจันทร์ ศิริกุล
 ตำ�แหน่ง : เลขานุการบริษัท
 อ�ย ุ : 66 ปี

 ก�รศึกษ�/ก�รฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ประวัติก�รอบรมด้�นเลข�นุก�รบริษัทจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 27/2008)
 • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 11/2008)
 ประวัติก�รทำ�ง�นระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 -ไม่มี-

 บริษัทหรือหน่วยง�นอื่นๆ
 -ไม่มี-
 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ     : จำานวน 4,617 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0003% 
 สัดส่วนก�รถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ  : ไม่มี
 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร  : ไม่มี




