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 [สรุปข้อมูลทางการเงนิ]  บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

  
ฐานะการเงนิ        2555         2556         2557          2558         2559 

  

สินทรัพย์รวม 

หนีส้ินรวม  

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  

  

  1,823,823 
1,658,287 

518,539  

165,536   

  

1,823,686  
1,426,750  

692,072  

396,936 

  

1,378,194  
1,302,116  

692,095  
   76,187   

  

1,402,733     
1,321,877  

692,095  
80,856   

  

1,205,138 
1,130,242 

692,095 
74,896 

  
ผลการด าเนินงาน            

  

รายได้จากการขายและบริการ  
รายได้รวม   
ต้นทนุขายและบริการ 
กําไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น  
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิสําหรับ
ปี  

  

 1,926,761      

1,970,356  

 2,098,019  
(171,258)  

   (414,413) 

  

 1,268,917 

1,462,238  

1,256,297             
12,620 

(146,891) 

  

571,262     

585,121  

    497,170 
74,092 

(169,951) 

  

 605,329  
627,988  
459,190  
146,140    
15,464 

  

303,266 
337,677 
211,377 
91,889 

2,661  

* หมายถึง ก าไร(ขาดทุน)สุทธส าหรับปีในส่วนที่เป็นของบริษัท           

มลูค่าตามบญชีัต่อหุ้น (บาท)  

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)  

อตัรากําไร (ขาดทนุ ) สทุธิต่อรายได้รวม (%) 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (%)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ รวม (%)  
อตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  

0.32  
(0.82)  

(21.03)  
(250.35) 

(22.72)  

10.02   

0.57  
(0.22)  

(10.05)  
(37.01)  
(8.05)  

3.59   

         0.11  
 (0.25)   

(29.05)  

(223.39) 

(12.33)  

17.12   

0.12  
0.02  

200.00   
 1,900.00  

100  
16.35   

0.11 
0.004 

0.79 
3.22 
0.22 

15.09  
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[คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร] 

คณะกรรมการบริษัท 
 

1. นายธนิก  ศริิวฒันประยรู             ประธานกรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
2. นายวชิยั  ตนัตกิลุานนัท์               กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
3. นายอรุะ  หวงัอ้อมกลาง               รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
4. นายธนชาต ิ ธนเศรษฐกร             กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5. นายวรุณ  ชาวเดอร์ร่ี                    กรรมการ/ตวัแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  
6. นายพาราส  มิตตอล                    กรรมการ/ตวัแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
7. พลเอก ชเูกียรต ิ ตนัสวุฒัน์           กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

8. นายกนัชนะพล เกิร์ท มาเซลล์       กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

              ซีเรียล วนั คอมเพอร์นอล์เลอ  

9.           นายชยัจิตร  วงศ์เมธีสเุมธ              กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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[คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร] 

      คณะกรรมการบริหาร  

1. นายธนิก  ศริิวฒันประยรู              ประธานกรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
2. นายวชิยั  ตนัตกิลุานนัท์                ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
3. นายอรุะ  หวงัอ้อมกลาง                รองประธานกรรมการ/ท่ีปรึกษา   
4. นายสรุศกัดิ ์อําเพลิดเพรา             กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรมโรงงานและการตลาด 
5. นางสาวปัทมา สภุาผล                  กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการโครงการและห่วงโซอ่ปุทาน/ 

                                                   เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
6. นายภธูร   อาศพล                         กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการและห่วงโซอ่ปุทาน 
7. นายอมรศกัดิ ์ ฉ่ําแก้ว                    กรรมการบริหารผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด 

8. นางรตกิานต์ หวงัศริิ                      กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 

9. นางสาวสวุิมล จรรยานิทศัน์           กรรมการบริหาร/ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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[วสัิยทศัน์และพันธกิจ]  
  

วิสัยทศัน์  

เป็นผู้ให้บริการชัน้นําระดบัสากล โดยมุง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ  

ด้านการผลติปนูซีเมนต์และในอตุสาหกรรมอื่นท่ีเก่ียวข้องเพื่อลดต้นทนุในด้านพลงังานการผลติอีกทัง้ยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

และสงัคม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  

พันธกจิ  
• สง่มอบงานคณุภาพตรงเวลาภายใต้วงเงินงบประมาณและมีความครบถ้วนตามข้อกําหนด โดยมผีลงานตามความ

ต้องการของลกูค้า  

• มุง่หาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในทัว่ทกุภมูิภาคโดยให้ความสาํคญักบัปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ  เพือ่ให้ได้  
ผลตอบแทนทีด่ี และมีเง่ือนไขทางธุรกิจอยา่งเหมาะสม  

• ตอบสนองความพอใจของผู้มีสว่นเก่ียวข้องอยา่งเทา่เทียมกนัด้วยการบริการท่ีเป็นมืออาชีพและมจีรรยาบรรณ  

• เน้นให้ความสาํคญักบัพนกังาน ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ลกูค้า และหนว่ยงานอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดยให้มกีารฝึกอบรม เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพยิง่ขึน้ ไป  

• เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของโรงงานผลติปนูซีเมนต์   อีกทัง้ยงัมองเห็นความท้าทายเป็นโอกาส 

ทีด่ีทางด้านการพฒันานวตักรรม  ทัง้นีก้ารเพิ่มประสทิธิภาพให้กบัโรงงานปนูซเีมนต์   เราได้นาํเทคโนโลยี 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะด้านมาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพอกีด้วย  

• นอกเหนือจากการเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการผลติของโรงงานปนูซีเมนต์แล้วยงัฝึกอบรมแรงงานภายในพืน้ท่ีให้
มีความสามารถจดัการกบัเทคโนโลยีใหมไ่ด้อยา่งลงตวั ในขณะเดียวกนักําลงัแรงงานคนยงัเป็นแหลง่ผลติรายได้
สาํคญัให้กบัประเทศนัน้ๆ อีกด้วย  

• พฒันานวตักรรมเทคโนโลยีใหมท่ี่สามารถลดพลงังานและมลภาวะได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ การใช้พลงังานท่ีมี
อยูใ่ห้มีประสทิธิผลสงูสดุ และการรักษาสภาพแวดล้อมยงัคงเป็นสิ่งสาํคญัสงูสดุ  
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 [ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]  
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่    บริษัท แอล. วี. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)   
       เลขที่ 719 อาคารเค.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชัน้ 9  
                                                                                     ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
         กรุงเทพฯ 10310 
         โทรศพัท์ (66) 2717 0835-40    
         โทรสาร  (66) 2717 0841 

    เว็บไซต์  http://www.lv-technology.com 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์     LVT 
เลขทะเบียนบริษัท     0107546000211 
ประเภทธุรกิจ ให้บริการท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม ธุรกิจหลกัที่ให้บริการ คือการออกแบบ

และรับจ้างผลิตอปุกรณ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร เพ่ือ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตพร้อมกับลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 
ทําให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมความสามารถในการ
ผลิตได้อีกร้อยละ 15-30 ซึง่ทําให้เพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของ
อตุสาหกรรมอีกด้วย นอกจากนัน้ยงันําไปปรับใช้กบัอตุสาหกรรมอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการคดัแยกขนาดของวตัถุดิบได้ด้วย เช่น อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ เป็นต้น นอกจากนีปั้จจุบนับริษัทได้ขยายความสามารถในการ
ให้บริการครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซี เมนต์อย่างครบวงจร 
(Complete Cement Plant) และได้มีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบในการจดัวางเคร่ืองจกัรและผงัโรงงานใหม ่เพื่อให้สามารถใช้พืน้ท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทัง้ช่วยลดระยะเวลาและ
ต้นทนุในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลติภณัฑ์ไซโลเก็บวตัถดุิบแบบใหม ่ 

 
ปีที่ก่อตัง้      2539  
วนัที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั 4  สงิหาคม 2546 
วนัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 14 กรกฎาคม 2547 
ทนุจดทะเบียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  915,230,874.00 บาท 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 692,071,894.00 บาท 
ทนุจดทะเบียน  ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2557  864,230,874.00 บาท 
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ทนุท่ีออกและชําระแล้ว ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 692,095,099.00 บาท 
จํานวนหุ้นสามญัที่จําหนา่ยแล้ว   692,095,099 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้     หุ้นละ 1 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]

 
 
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ     
 
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
      เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  

         โทรศพัท์ (66) 2229 2800 
           โทรสาร  (66) 2359 1259 
          Website: http//www.tsd.co.th 
 
 
 

ผู้สอบบญัชี    : บริษัท สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 
      518 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชัน้ 7 ถนนเพลนิจิต   

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
      โทรศพัท์ (66) 2252 2860, 2255 2518 
       โทรสาร  (66) 2253 8730 
      เว็ปไซต์ http://www.vadudit.com 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย    : บริษัท สาํนกักฏหมาย ธร์มสาร จํากดั 
      103/14 หมูบ้่านตราช ูซอย 1 ถนนบรมราชชนนี 17 

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ    10700 
โทรศพัท์ (66) 2433 5656 

       โทรสาร  (66) 2434 3143 
 
 ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  ของ
บริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th 
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ข้อมูลท่ัวไปของนิตบุิลคลที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
 

ล าดับที่ 
 

ช่ือบริษัท 
 

สถานท่ีตัง้ส านักงาน 
 

ประเภทธุรกิจ 
 

ทุนจดทะเบียน  ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 

 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 
จํานวนหุ้นสามญั 
ท่ีจําหน่ายแล้ว 

 

 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท โกล คอนซลัติง้ แอนด์ เทรดดิง้ 
จํากดั   

เลขท่ี 719 อาคารเค.พี.เอ็น ทาวเวอร์ 
ชัน้ 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ (662) 717-0835-40    
โทรสาร  (662) 717- 0841 

ให้คําปรึกษาโดยผู้ควบคมุ
งาน (Supervisor service) 
ให้แก่โครงการท่ีบริษัทได้รับ
มอบงาน 

1,000,000  
บาท 

500,000 
 บาท 

100,000 หุ้น 99.70 

2 บริษัท แอลวี ยโุรป เอส.เอ. จํากดั   9 rue des Balanciers – BP 80440 
F-57105 THIONVILLE Cedex 
France 
โทรศพัท์ +33 6 80 62 85 57     
โทรสาร  +33 3 82 82 77 65 

เช่นเดียวกบับริษัทแอลวีที 280,000 
 ยโูร 

280,000  
ยโูร 

280,000 หุ้น 92.29 

3 Ceminter  Pte. Ltd.   62, CECIL STREET # 05-00 TPI 
BUILDING  
SINGAPORE (049710) 

ลงทนุในธุรกิจผลติและ
จําหน่ายปนูซีเมนต์ในบริษัท 
Max (Myanmar) 
Manufacturing Co., Ltd. 

13,165,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

13,105,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

13,105,000 
หุ้น 

45.48 

4 บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง 
(เทียนจิน) จํากดั   

No.29 Jifeng Road, Yanji Street 
Beicang Town, Beichen District 
Tianjin 
300400 
โทรศพัท์ (86)022-26873101 
โทรสาร  (86)022-86819160 

เช่นเดียวกบับริษัทแอลวีที 9,000,000  
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

4,827,130 
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

มีเฉพาะใบรับรอง 
การลงทนุ 

4,827,130 US $ 

49.00 

5 บริษัท แอลวี ลาตโิน อเมริกา อิควิปาเมน
โตส อินดสัเตรียลส์ จํากดั 

Rua Camargo Paes 776 Jardim 
Guanabara Campinas SP CEP 
13.073.350 
โทรศพัท์ +55 19 3241 4212 

เช่นเดียวกบับริษัทแอลวีที 200,000 
เรียลบราซลิ 

200.000 
เรียลบราซลิ 

200,000 หุ้น 49.00 
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ล าดับที่ 

 
ช่ือบริษัท 

 
สถานท่ีตัง้ส านักงาน 

 
ประเภทธุรกิจ 

 

 
ทุนจดทะเบียน  ณ  
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 
 

 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 
จ านวนหุ้นสามัญ 
ท่ีจ าหน่ายแล้ว 

 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

6 บริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จํากดั   123 SOUTH THIRD STREET 
P.O.BOX 1318, ALLENTOWN 
PA 18105  USA 
โทรศพัท์  610-434-5191 
โทรสาร  610-770-9400 

เช่นเดียวกบับริษัทแอลวีที 300  
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

300  
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

300 หุ้น 33.33 

7 Global Cement Capital partners Ltd.   Rm51, 5th Fl., Britannia House 
Jln. Cator, Bandar Seri 
Begawan 
BS8811, Brunei Darussalam 

ลงทนุในธุรกิจผลติและ
จําหน่ายปนูซีเมนต์ 

65,000,000  
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

13,415,000  
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

13,415,000 หุ้น   20.00 

8 บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จํากดั   18/3  Sigapi Achi Building ,5th 
Floor, Rukmani Lakshmipathy 
Salai Egmore, Chennai  
– 600 008 
โทรศพัท์ 044-4399 0000 
โทรสาร  044-4204 5289 

เช่นเดียวกบับริษัทแอลวีที 6,000,000  
รูปี   

4,625,000  
รูปี 

462,500 หุ้น 16.00 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
ด้วยวิสยัทัศน์อันกว้างไกลทีเล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อีกทัง้เล็งเห็นถึง

แนวโน้มทางการตลาดทีม่ี โอกาสจะเติบโตขึน้ บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ได้จดัตัง้ขึน้มาใน พ.ศ. 2539 
ด้วยเงินทนุจดทะเบียนเพียงแค่ 1 ล้านบาท เพื่อ ให้บริการด้านวิศวกรรมเก่ียวกบัอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์รวมถึงการ
ออกแบบและพฒันาแนวคิดใหม่ๆ ในกระบวนการบดวตัถุดิบและบริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที่ 14 กรกฏาคม 2547 ซึงมีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 105 ล้านบาท และบริษัทได้เพิ่มทนุเพื่อรองรับ
การขยายตวัทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2557 และ ณ วนัที่ 27 ตลุาคม 2558 บริษัทมี ทุนจด
ทะเบียน 864,230,874.00 บาท ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 692,095,099.00 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 692,095,099 หุ้น 
มลูคา่ทีต่ราไว้ หุ้นละ 1 บาท   

บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) หรือ แอลวีที ให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ออกแบบโรงงาน
ปนูซีเมนต์และจดัหาเคร่ืองจกัรแบบครบวงจรแก่โรงงานปูนซีเมนต์ ธุรกิจหลกัที่ให้บริการคือการออกแบบและรับจ้าง
ผลิตอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพร้อมกับลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าทําให้ลกูค้าสามารถลดต้นทนุการผลิตและเพิ่มความสามารถในการผลิตได้อีกร้อยละ 15-30 ซึ่งทําให้
เพิม่ความสามารถในการทํากําไรของอตุสาหกรรมผลติปนูซีเมนต์อีกด้วย นอกจากนัน้ ยังนําไปปรับใช้กบัอตุสาหกรรม
อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการคดัแยกขนาดของวตัถดุิบได้ด้วย เช่น อตุสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน
เป็นเชือ้ เพลงิเป็นต้น นอกจากนีปั้จจบุนับริษัทได้ขยายธุรกิจหลกัไปให้บริการครอบคลมุการออกแบบโรงงานปนูซีเมนต์
อย่างครบวงจร (Complete Cement Plant) โดยให้บริการออกแบบและจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์สําหรับโรงงาน

ปนูซีเมนต์อยา่งครบวงจร เพื่อให้มีข้อแตกตา่งทีเ่ดน่ชดักบับริษัทผู้ประกอบการรายอื่นๆในตลาด บริษัทได้มีการคิดค้น 
ออกแบบและพฒันารูปแบบในการจดัวางเคร่ืองจกัรและผงัโรงงานใหม่เพื่อให้สามารถใช้พืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบัการใช้งานอีกทัง้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทนุในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลติภณัฑ์ไซโลเก็บวตัถุดิบ
แบบใหม่ การติดตัง้ไซโคลนแลกเปลี่ยนความร้อนในหออุ่นวตัถุดิบ (Cyclone for Perheater) จํานวนสองลกูไว้ในชัน้
เดียว ซึง่ทําให้ลดความสงูของหออุน่วตัถดุิบ (Preheater) อยา่งมีนยัสาํคญั 

  
เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ      

บริษัทมีเป้าหมายในการพฒันาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทสามารถขยาย
ฐานลกูค้าและการลงทนุไปยงัภมูิภาคต่างๆ ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปนูซีเมนต์ และอุตสาหกรรมคดัแยกขนาด
อื่นๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างกําไรและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตลอดจนคา่ตอบแทนแก่พนกังานได้อยา่งเหมาะสม นอกจากนีบ้ริษัทได้วางแผนร่วมลงทนุสร้างโรงงานผลิตปนูซีเมนต์
ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์  ชึ่งสามารถสร้างรายได้จากการจําหนา่ยปนูซีเมนต์ให้แก่บริษัทได้อีกทางหนึง่  
 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

   บริษัทได้ร่วมลงทนุในกลุม่บริษัท คือ บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง (เทียนจิน) จํากดั บริษัท แอลเอ็นวี 
เทคโนโลยี ไพรเวท จํากัด และบริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จํากัด โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้บริษัทสามารถขยาย
ตลาดไปยงัทัว่ทกุภมูิภาคได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มากขึน้  ซึง่วิธีดําเนินการดงักลา่วสามารถช่วยลดอปุสรรคด้านภาษา 



[ลักษณะการประกอบธุรกิจ] 
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วฒันธรรม ระบบสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบตา่งๆ ได้ โดยบริษัทเหลา่นัน้มีลกัษณะการประกอบธุรกิจ นโยบาย
และเปา้หมายในการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับริษัท    

นอกจากนีบ้ริษัทได้ร่วมลงทนุในบริษัท โกล คอนซลัติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริการ
คําปรึกษาโดยผู้ควบคมุงาน (Supervisory Service) ให้แก่โครงการที่บริษัทได้รับมอบงาน บริษัท Global Cement 

Capital Partners Ltd. มีวตัถปุระสงค์ร่วมลงทุนใน โรงงานผลิตปนูซีเมนต์และบริษัท Ceminter Pte. Ltd. โดยมี
วตัถุประสงค์ร่วมลงทุนในบริษัท Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ปนูซีเมนต์ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์  
  

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
 ในระหวา่งปี 2556 - 2559 บริษัทมีการเปลีย่นแปลงที่สาํคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
ปี 2559  

 ไมม่ีการเปลีย่นแปลง 

ปี 2558 

 ดําเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการหลกัเสร็จสิน้จํานวน 6  โครงการ  

ปี 2557  

 ดําเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการหลกัเสร็จสิน้จํานวน 7  โครงการ  

 ธันวาคม 2557 บริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดที่ถือในบริษัท แอลวี ลาติโน อเมริกา อิควิปาเมนโตส 
อินดสั   เตรียลส์  จํากดั จํานวน        98,000 หุ้น รวมมลูคา่ 1 เรียลบราซิล ให้ กบั Mr.Tiago สืบเนื่องจากผล
ประกอบการของ   บริษัท แอลวี ลาติโน อเมริกา อิควิปาเมนดตส อินดสัเตรียลส์ จํากัด “LVLA” ไม่เป็นไป

ตามเปา้หมายทีบริษัทกําหนดไว้ โดยมีผลประกอบการขาดทนุเกินทนุ  

 กมุภาพนัธ์ 2557 ลดทนุจดทะเบีนของ LVT จํานวน 51 ล้านบาท จาก 915.2 ล้านบาท เป็ น 864.2 ล้านบาท 

โดยการตดัหุ้นสามญัที่จําหนา่ยให้แก่บคุคลในวงจํากดัไมห่มด  

ปี 2556  

 มกราคม 2556 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ได้อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุ
จดทะเบียนเดิมจํานวน 518,538,524 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 915,230,874 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัใหมจํ่านวน 396,692,350 หุ้น มลูคา่ที่ตรา ไว้หุ้นละ 1 บ าท  เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั
จํานวน 51,000,000 หุ้น   ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น จํานวน 172,846,175 หุ้น รวมทัง้เป็นหุ้นสามญั
เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 172,846,175 หุ้น โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะนําเงินที่ได้จากการ

เพิ่มทนุไปใช้ร่วมลงทุนในบริษัท Ceminter Pte. Ltd.  จัดซือ้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรงานบริการสําหรับ Max 
(Myanmar)  Manufacturing Co., Ltd. (“MMC”) รวมทัง้ลงทนุโครงการอืนในสหภาพเมียนมา่ร์    
อนึง่ ปัจจบุนับริษัทได้ร่วมลงทนุในบริษัท Ceminter Pte. Ltd. แล้วจํานวนประมาณ 176 ล้านบาท ซึงบริษัท  
Ceminter Pte. Ltd. คาดว่าจะถือหุ้นใน MMC ในสดัสว่นร้อยละ 13 โดย MMC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ที่ดําเนินธุรกิจผลติ และจําหนา่ยปนูซีเมนต์ 
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 มกราคม 2556  บริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามญับางสว่นที่ถืออยู่ในบริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จํากดั 
จํานวน 122,000 หุ้น ให้แก่    Sinoma Intl Engg (Hongkong) Co., Ltd.  มลูคา่ประมาณ  260  ล้านบาท    

 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดที่ถือในบริษัท แอลวี ยุโรป เอส .เอ. จํากัด จํานวน 

260,000 หุ้น รวมมลูค่า 1 ยโูร ให้กบับริษัท บีไอจี โกล จํากดั สืบเนื่องจากผลประกอบการของบริษัท แอลวี 
ยโุรป เอส.เอ. จํากดั  “LVE”  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนดไว้  โดยมีผลประกอบการขาดทนุอย่าง
ต่อเนื่องถึงแม้ LVE ได้หยุดการดําเนินกิจการมาเป็นเวลาหลายปีแต่ยงัมีค่าใช้ จ่ายคงที่อยู่ เช่น ค่าเช่า
สํานกังาน ค่าสอบบญัชี ค่าจดัทําบญัชี จึงสง่ผลให้งบการเงินยงัคงสถานะขาดทุนเพิ่มขึน้ทกุปี รวมทัง้ LVE 
ได้จดัสง่งบการเงินมาให้บริษัท เพื่อใช้ประกอบการจดัทํางบการเงินรวมของบริษัทเป็นไปอย่างลา่ช้าซึ่งสง่ผล
ให้บริษัทจดัทําและนําสง่งบ   การเงินลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด  ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การดําเนินการจําหนา่ยหุ้นดงักลา่ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 

รายงานประจ าปี 2559 

 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 
ชื่อย่อ     บริษัท  
GCT     = บริษทั โกล คอนซลัติ้ง แอนด ์เทรดด้ิง จ ากดั     

LV Europe S.A.    = บริษัท แอลวี ยโุรป เอส.เอ. จํากดั     
CEM     = Ceminter Pte. Ltd.     

LV China   =  บริษทั แอลว ีเทคโนโลย ีเอน็จิเนียร่ิง (เทียนจิน) จ ากดั  

LVLA    = บริษทั แอลว ีลาติโน อเมริกา อิควปิาเมนโตส อินดสัเตรียลส์ จ ากดั 

BLVT    = บริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จํากดั   
GCCP    = Global Cement Capital Partners Ltd. 
LNVT    = บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จํากดั   

บริษัท แอล.ว.ี เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

CEM 

สำธำรณรัฐสิงคโปร์  

 

 BLVT   

ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

LVLA 

ประเทศบรำซิล 

 

49.00

%
49.00%

๔๔๔%%~LV China 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน  

 

45.48%

๔๔๔%%LV Europe S.A 

ประเทศฝร่ังเศส   

92.29%

๔๔๔%

20.00%

๔๔ถ%%5

99.70%

๔๔๔%  GCCP   

ประเทศบรูไน 

16.00%

๔๔ถ% LNVT 

ประเทศอนิเดยี  

33.33%

๔๔ถ%%GCT 

 ประเทศไทย 
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1) การประกอบธรุกิจของบริษัท  
บริษัท ให้บริการด้านวศิวกรรม โดยการออกแบบ พฒันา และรับจ้างผลิตอปุกรณ์พร้อมทัง้ให้คําปรึกษาในการตดิตงั

อปุกรณ์ตา่งๆ ให้แก่ลกูค้าเพ่ือเพิ่มผลผลิต และลดการใช้พลงังานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองจกัรโดย

การนําเทคโนโลยีท่ีได้รับการพฒันาและคดิค้นจากบริษัทมาปรับใช้กบับริษัทต่างๆ ท่ีต้องใช้กระบวนการคดัแยกขนาดในการผลิต 

อาท ิ อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ อตุสาหกรรมพลงังาน อตุสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น ทัง้นีเ้คร่ืองจกัรที่ได้รับการพฒันาโดยบริษัท

ได้แก่ เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการคดัแยกขนาดของวสัดท่ีุมีขนาดเล็กๆ(ฝุ่ น) (LV Classifier) ซงึสามารถนํามาใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill หม้อบดปนูซีเมนต์ (Ball Mill) นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ปรับปรุงหม้อเผา (Rotary 

Kiln) ให้สามารถเพิมประสิทธิภาพการผลิตและอปุกรณ์ทําความเย็น (LV Cooler) โดยการคดิค้นและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง   

นอกจากนีปั้จจุบนับริษัทได้ขยายความสามารถในการให้บริการครอบคลมุการออกแบบโรงงานปนูซีเมนตอ์อย่างครบ

วงจร (Complete Cement Plant) และได้มีการคดิค้น ออกแบบและพฒันารูปแบบในการจดัวางเคร่ืองจกัรและผงัโรงงานใหม่ 

เพ่ือให้สามารถใช้ พืน้ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการใช้งาน อีกทัง้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทนุในการก่อสร้าง เช่น 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ไซโลเก็บวตัถดุบิแบบใหม่ ลกัษณะสญัญาท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจ สามารถแบง่ได้ 5 ประเภทได้แก่  

1. สญัญาการออกแบบด้านวศิวกรรม และจดัหาเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ สําหรับเพิ่มกําลงัการผลิตของโรงงานผลิต

ซีเมนต์ (EP Contract)   

2. สญัญาการให้คําปรึกษาในการสร้างโรงงานซีเมนต์ใหม่ (Consultancy Service)  

3. สญัญาการให้บริการคําปรึกษาโดยผู้ควบคมุงาน (Supervisory Service)  

4. สญัญาการดําเนินงาน (Operation Contract)  

5. สญัญางานอะไหล่ (Sparepart Contract)  
  

2) การประกอบธุรกิจในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน  

(2.1) บริษท ัแอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จ ากัด  

ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  

1. Sinoma Interanational Engineering (Hongkong) Co., Ltd.  68.00 

2. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)    16.00  

3. Mr. V Chandrasekhara Rao  16.00  

รวม  100  

    

  บริษัทได้ร่วมลงทนุใน แอล เอ็น วี ที ณ ประเทศอินเดีย ในปี 2544 โดยบริษัทร่วมทนุดงักล่าวประกอบธุรกิจ

เช่นเดียวกบับริษัท คือ ให้บริการด้านวศิวกรรมและปรับปรุงประสิทธิภาพ ตลอดจนผลิตอปุกรณ์เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการทํางาน

ของเคร่ืองจกัรพร้อมกบัการตดิตัง้อุปกรณ์ท่ีได้รับการพฒันาดงักล่าวกบัเคร่ืองจกัรของลกูค้า โดยนําเทคโนโลยีท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดจากบริษัทฯ มาปรับใช้สําหรับบริษัทท่ีอยู่ใน อตุสาหกรรมที่มีการคดัแยกขนาดในกระบวนการผลิต เช่นอตุสาหกรรมปนู

ซเิมนต์และอตุสาหกรรมเหมืองแร่เป็นต้น ทัง้นีก้ารลงทนุบริษัทร่วมลงทนุดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเป็นการขยายฐานลกูค้า

และตลาดในภมูิภาคเอเชียใต้   
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ในสว่นของการบริหาร แอล เอ็น วี ที บริษัทได้แตง่ตัง้ให้นายเนียลเซน่เป็นตวัแทนของบริษัท เพื่อเป็นกรรมการ
ใน แอล เอ็น วี ที แต่มิได้มีอํานาจในการบริหารงานใดๆ โดย แอล เอ็น วี ที สามารถดําเนินการบริหารงานด้วยตนเอง
ภายใต้ข้อตกลงตามบนัทึกความเข้าใจระหว่างกนั ทัง้นี ้แอล เอ็น วี ที สามารถใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯ ให้บริการแก่
ลกูค้าในภูมิภาคเอเชียใต้  โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและการผลิตอปุกรณ์แก่ แอล เอ็น วี ที 
และบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปคา่ลขิสทิธ์ิ (License Fee) จาก แอล เอ็น วี ท ี
 

(2.2) บริษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จ ากัด 

    

  
 

 

 

ในปี 2546 บริษัท ได้ร่วมลงทนุกบั แอล วี ยุโรป ณ ประเทศฝร่ังเศส โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกนักบับริษัท ซึง่มี

วตัถปุระสงค์ใน การร่วมลงทนุ เพ่ือการขยายฐานลกูค้าและตลาดในภมูิภาคยโุรป ซึง่จะสามารถให้บริการแก่ลกูค้าและเข้าถงึ

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ทัง้นี ้แอล วี ยโุรป เร่ิมดําเนินงานในเดือนมกราคมปี 2547 โดยมีเง่ือนไขใน

การบริหารงานและข้อตกลงในบนัทกึความเข้าใจระหว่างกนัเหมือนกนักบัการร่วมลงทนุใน แอล เอ็น วี ที   

  
(2.3) บริษัท บีแอลวทีี แอลแอลซี จ ากัด  

ผู้ถือหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  

1. GLV Technologies LLC 33.33  

2. Bradley Pulverizer Company  33.33  

3. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)   33.33  

รวม         100.00  

    
 ในปี 2548 บริษัทได้ร่วมลงทนุในบีแอลวีที ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกบั แอล เอ็น วี ที และ แอล วี 

ยโุรป ซึง่มีวตัถปุ ระสงค์ในการร่วมลงทนุ คือ การขยายฐานลูกค้าและตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลกั

เพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและเข้าถงึกลุ่มลกูค้าเปา้หมายได้สะดวกขึน้โดยมีนายเนียลเซน่ เป็นตวัแทน

ในนามของบริษัทแตน่ายเนียลเซ่น ไม่มีอํานาจการบริหารงานใดๆ  ทัง้นี ้บีแอลวีที จะบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้ข้อตกลงที่มี

ในสญัญาการดําเนินงาน (Operating Agreement)  

ผู้ถือหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  

1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  92.29  

2. นายเพียร์รี  อาร์นาล     3.57  

3. นายมิเชล  แชลม์พอนเนียร์     3.57  

4. นางสาวชนิดดา  คงวบิลูย์สวสัดิ์  0.14  

5. นายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซน่   0.14  

6. นายเค้นท์ โรเจอร์ เฟรดนิ   0.14  

7. นางกิงแก้ว  วรรณรัตต์  0.14  

รวม             100.00 
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 ( 2.4 ) บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจเินียร่ิง (เทียนจนิ) จ ากัด  

      ผู้ถือหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)  
1. Fuji Morgan Ltd.   51.00  

2. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  49.00  

รวม    100.00  

ในเดือน มีนาคม 2549 แอลวีที ขยายการลงทนุไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่วมกบั Fuji Morgan Ltd.  จดัตัง้

บริษัท แอล วี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง (เทียนจิน) จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการด้านวศิวกรรมเช่นเดียวกบั แอลวีที    
 

(2.5) บริษัท แอลวี ลาติโน อเมริกา อิควปิาเมนโตส อินดัสเตรียลส์ จ ากัด  

ผู้ถือหุ้น       สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  
1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)    49.00  

2.  Mr. Tiago Couto  38.50  

3.  Mr. Miguel Cruzeiro  12.50  

รวม   100.00  

 ในเดือน พฤษภาคม 2551 แอลวีที ขยายการลงทนุไปยงัประเทศบราซิล โดยจดัตัง้บริษัท แอล วี ลาตโิน อเมริกา อิควปิา

เมนโตส อินดสัเตรียลส์จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการด้านวศิวกรรมเช่นเดียวกบั แอลวีที โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการขยายฐาน

ลกูค้าและตลาดในภมูิภาคอเมริกาใต้  

  

(2.6) บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จ ากัด  

                              ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  
1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)    99.70  

2.  นายแฮนส์ จอร์เกน อิบเซน่ เนียลเซน่    0.20  

3.  นายปัญญา  กฤตยิาวงศ ์  0.10  
รวม  100.00  

  

 ในเดือน พฤษภาคม 2553 แอลวีที ลงทนุในบริษัท โกล คอนซลัติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั เพ่ือรองรับธุรกิจบริการท่ี

ปรึกษา ซึง่มีงานหลกัในการให้บริการคําปรึกษาโดยผู้ควบคมุงาน (Supervisory Service) ให้แก่โครงการท่ีบริษัทได้รับมอบงาน   
 

(2.7) Global Cement Capital Partners Ltd.  

                          ผู้ถือหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  
1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)      20.00  

2. บริษัท แอล เอ็น วี เทคโนโลยี ไพรเวท จํากดั  10.00  

3.  RED HEART ENTERPRICES CO., LTD.  35.00  

4.  CG CEMENT GLOBAL PTE. LTD.  35.00  

รวม  100.00  
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   ในปี 2554 แอลวีที ลงทนุใน Global Cement Capital Partners Ltd. ประเทศบรูไน ด้วยทนุจดทะเบียน 5 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา และปี 2555 เปล่ียนเป็นทนุจดทะเบียน   65,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง่ประกอบธุรกิจเป็น Holding 

Company  เช่น ลงทนุในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

(2.8) Ceminter Pte. Ltd.  

                          ผู้ถือหุ้น  
  
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  

1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)    50.31  

2. Atsawin Mekong Fund Limited.   33.94  

3. MY Cement Pte. Ltd  8.73  

 4. Amik Capital Limited.   7.02  

รวม  100.00  

  
ในปี 2556 แอลวีที ลงทนุใน Ceminter Pte. Ltd. ซึง่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  บริษัท Ceminter Pte. Ltd. คาดวา่จะถือหุ้น 

ใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (“MMC”)   ในสดัสว่นร้อยละ 13 ของทนุจดทะเบียน   100 ล้านเหรียญ

สหรัฐ  โดย MMC เป็นบริษัทท่ีจดทะเบยีนในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ที่ดาํเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยปนูซีเมนต์  

  
1.4  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธรุกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่  

-ไม่มี-  
  
ลักษณะการประกอบธุรกจิ  

  
โครงสร้างรายได้ของบริษัท   

(ก)  รายได้ตามงบการเงินของบริษัท ปี 2557 ถงึ ปี 2559 ดงัตอ่ไปนี ้ 

รายการ  

 งบการเงนิรวม    

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  

ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  

 - รายได้จากสญัญาการให้บริการของบริษัท  571.26 97.63  605.32          96.39   303.27  89.81  

 - รายได้อ่ืน ๆ   13.86 2.37 22.66            3.61   34.41          10.19  

รวมทัง้สิน้  585.12 100.00   627.98   100.00          337.68   100.00 

  
  

หมายเหต ุ : จากลกัษณะการเสนอบริการให้แกล่กูค้าตามสญัญาให้บริการการขาย เกิดขึน้จากการให้บริการออกแบบและ
รับจ้างผลิตอปุกรณ์ ซึง่การให้บริการดงักลา่วจะเป็นบริการโดยรวมของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึไมส่ามารถแยกรายได้จาก
การบริการและรับจ้างผลิตอปุกรณ์ออกจากกนัได้  

  ** รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วยรายได้คา่นายหน้า สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม และรายได้อ่ืนๆ  
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  (ข)  รายได้ตามลกัษณะทีม่าของรายได้สญัญาการให้บริการ  

ท่ีมาของรายได้  

  งบการเงนิรวม    

ปี 2557   ปี 2558  ปี 2559  

ล้านบาท   %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  

รายได้ในประเทศ  7.56   1.32  20.12 3.32 42.65 14.06 

รายได้ตา่งประเทศ  563.70  98.68  585.20 96.68 260.62 85.94 

รวมทัง้ัสิน้  571.26   100.00  605.32 100.00 303.27 100 

  
ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ      

 ผลติภณัฑ์การให้บริการของบริษัทคือ การออกแบบคดิค้นเทคโนโลยีและให้บริการด้านวิศวกรรมซึง่แบง่ออกเป็น  

5 ประเภทหลกั ได้แก่    

1)  การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill  

2)  การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดปนูซีเมนต์ชนิด Ball Mill   

3)  การปรับปรุงประสทิธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)  

4)  การปรับปรุงประสทิธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลติซีเมนต์รวมถึงโรงงานผลติซเีมนต์
ใหม ่ 

5) งานอืน่ๆ เช่น ระบบการขนถา่ยวสัด ุระบบการบดทรายแบบเปียก เป็นต้น   

  
  บริษัทได้ทําการพฒันาและคิดค้นการให้บริการปรับปรุงเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรตา่งๆ ดงันี ้

1. การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill    

บริษัท ได้พฒันาเทคโนโลยีเพือ่เพิมประสทิธิภาพของหม้อบดชนดิ Vertical Roller Mill ในปี 2541 โดยใช้หลกัการและ
เทคโนโลยี ในการลดแรงเสยีดทาน ปรับปรุงการไหลของลมและวตัถดุิบซึง่จะชว่ยทาํให้เพิ่มประสทิธิภาพในการคดัแยก
ขนาดของวตัถดุิบด้วย LVT Classifier ซึง่ประกอบด้วย LV Pocket, Rotor และ, Cage Wheel Rotor เป็นต้น ซึง่การ
ปรับปรุงและออกแบบกลไกใหมต่ามเทคโนโลยีที ่ ได้รับการคดิค้นและพฒันาจากบริษัทฯ จะทําให้การทํางานของ

เคร่ืองจกัรมีประสทิธิภาพสามารถเพิ่มผลผลติขึน้ได้ประมาณร้อยละ 15-30 และประหยดัพลงังานเพิ่มขึน้ประมาณ 1-3   
กิโลวตัต์ชัว่โมงตอ่ตนั ในปี 2556 บริษัทลงนามในสญัญาให้คําปรึกษาทางเทคนิคเป็นเวลา 10 ปี กบั Sinoma โดยหน้าที่
ของบริษัท คือ ให้คาํปรึกษาในการออกแบบเคร่ืองคดัแยกเพื่อปรับปรุงหม้อบดชนดิ Vertical Roller Mill ของ Sinoma-
Tec และบริษัทจะได้รับคา่ให้คําปรึกษาทางเทคนิคเป็นคราวๆ ไป  

2. การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดปนูซีเมนต์ (Ball Mill)  

หลงัจากการพฒันาเทคโนโลยีเพือ่เพิมประสทิธิภาพการบดในหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill  ในปี 2541 ตอ่มาในปี 
2544 บริษัทฯได้พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อบดปนูซีเมนต์ (Ball  Mill) เพือ่เพิมผลผลติให้หม้อบดปนูซเีมนต์ ซึง่
การพฒันาเทคโนโลยี ดงักลา่วมคีวามใกล้เคยีงกบัเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill โดยจะทําการตดิตัง้ 
LVT Classifier  และอปุกรณ์สว่นอื่นๆ ในระบบการบดปนูซเีมนต์ ( Ball Mill ) ทําให้การใช้พลงังานภายในหม้อบด
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ปนูซีเมนต์ (Ball Mill) น้อยลง และการคดัแยกขนาดมีประสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่ชว่ยเพิม่ประสทิธิภาพในการทํางานของ
หม้อบดปนูซีเมนต์ (Ball Mill) ได้ประมาณร้อยละ 15-30 และประหยดัพลงังานลงได้ ประมาณ 1-3 กิโลวตัต์ชัว่โมงตอ่ตนั  

3. การปรับปรุงประสทิธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)    

การปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของหม้อเผา (Rotary Kiln) เป็นเทคโนโลยีลา่สดุทีบ่ริษัทฯ ได้พฒันาขึน้ในปี 2545 
เพือ่ให้หม้อเผา (Rotary Kiln) มีประสทิธิภาพการทํางานมากขึน้โดยพฒันาเทคโนโลยเพือ่ลดแรงเสยีดทานของลม
ภายในระบบหม้อเผา (Rotary Kiln System) ซึง่ทําให้สิน้เปลอืงพลงังานน้อยลง และเพิม่ประสทิธิภาพการเผามากขึน้
ประมาณร้อยละ 15-30  

4. การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต ซีเมนต์และโรงงานผลิต ซีเมนต์ใหม่ (New 
Plant) จากการทีบริษัทฯได้มีการพฒันาเทคโนโลยีเพือ่ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อบดชนิด Vertical Roller 
Mill หม้อบดปนูซีเมนต์ (Cement Mill หรือ Ball Mill) และหม้อเผา (Rotary Kiln) ตามลําดบั ทําให้บริษัทฯมีศกัยภาพ

ในการขยายการให้บริการในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์แก่ลกูค้าได้ครบ
วงจร ทัง้นีต้ัง้แต่ 2547 จนถึงปัจจุบนับริษัทฯ ได้ให้บริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตซีเมนต์ครบวงจร 
ซึง่สามารถเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการผลติได้ประมาณ ร้อยละ 10-25  

ทัง้นี ้เทคโนโลยีและบริการด้านวิศวกรรมดงักลา่วสามารถนํามาปรับใช้ในอตุสาหกรรมที่มีการคดัแยกขนาด
อืน่ๆ ได้แก่ อตุสาหกรรม เหมืองแร่ และอตุสาหกรรมพลงังาน เป็นต้น  

5. งานอื่นๆ   

บริษัทได้ขยายความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าครอบคลุมงานประเภทอื่นในกลุ่มธุรกิจงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับงาน โครงการสญัญาจ้างจดัหา 
ติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จสาํหรับโครงการระบบการจดัเก็บถ่านหินแบบปิด เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
(โครงการวดับนัได) บริษัท เอสซีจี เทรดดิง้ จํากดั และ โครงการออกแบบด้านวิศวกรรม และจดัหาเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ 
สาํหรับระบบบดทราย บริษัท Aalborg Portland ประเทศมาเลเซีย ซึง่บริษัท ประมาณการวา่ทัง้สองโครงการจะสามารถ
สง่มอบงานได้ภายในกลางปี 2557 และต้นปี 2558  

  
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองจักรอุปกรณ์     

1. การพฒันาประสทิธิภาพการบดของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill  

      ได้แก่  บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ โพลนี จํากดั  (มหาชน)  ประเทศไทย   

บริษัท Semen Padang ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท National Cement 

ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Tasek Cement ประเทศ มาเลเซีย บริษัท UBE Cement ประเทศญ่ีปุ่ น บริษัท Foskor 
ประเทศแอฟริกาใต้ บริษัท Eagle Cement  ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท Votorantim Cementos Ltda และ บริษัท 
Companhia Industrial de Cemento Apodi ประเทศบราซิล บริษัท Arabian Yemen Cement Company Limited 
ประเทศเยเมน  บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริษัท YTL Perak Hanjoong Simen ประเทศมาเลเซีย บริษัท  
Tongyang Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท Cementos Liz ประเทศบราซิล บริษัท Cemex ประเทศโดมินิกัน 
ประเทศเม็กซิโก และ ประเทศโคลมัเบีย เป็นต้น       
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2. การพฒันาประสทิธิภาพการบดปนูซิเมนต์ (Ball Mill)  

ได้แก่ บริษัท Cherat Cement ประเทศปากีสถาน บริษัท Chansung และ บริษัท Ssangyong ประเทศเกาหลี
ใต้ บริษัท Shahroud Cement  บริษัท Abyek ประเทศอิหร่าน  บริษัท Cemco ประเทศแคนนาดา บริษัท ACC Gagal  
ประเทศอินเดีย บริษัท Salto di Pirapora ประเทศบราซิล บริษัท Italcementi Borgo ประเทศอิตาลี บริษัท NSCI 
ประเทศมาเลเซีย บริษัท Star Cement ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอ มิเรตต์ บริษัท TPI Polene ประเทศไทย บริษัท 
Cimsa ประเทศตรุกี บริษัท CIMPOR Cimepar plant ประเทศบราซิล และ บริษัท Loma Negra ประเทศอาร์เจนตินา 
เป็นต้น  

3. การปรับปรุงประสทิธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)  

ได้แก่ บริษัท Chinfon Haiphong ประเทศเวียดนาม บริษัท Basel Cement ประเทศคาซคัสถาน บริษัท 

 Galadari Cement ประเทศปากีสถาน บริษัท Fecto ประเทศปากีสถาน บริษัท Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้ 
บริษัท Bojnourd Cement  บริษัท CMS Clinker SDN BHD ประเทศมาเลเซีย บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริษัท 
INTERCEMENT Bodoquena plant ประเทศบราซิล และบริษัท INTERCEMENT APIAI plant ประเทศบราซิล เป็น

ต้น  

4. การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์และโรงงานผลิตซีเมนต์ใหม่ (New 
Plant)  

ได้แก่ บริษัท Fecto Cement และ บริษัท Mustekham ประเทศปากีสถาน บริษัท Cementos Yura ประเทศ
เปรู บริษัท Eastern Provience Cement Company ประเทศซาอุดิอาระเบีย บริษัท Companhia Industrial de 
Cemento Apodi บริษัท Indústria de Cimentos do Conde Ltda และบริษัท EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A. 
ประเทศบราซิล บริษัท Arabian Yemen Cement Company Limited ประเทศเยเมน บริษัท Star Cement Company 
LLC ประเทศสาธารณะรัฐอาหรับอิมิเรสต์ บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริษัท Carmargo Correa Cementos SA 
ประเทศบราซิล บริษัท Cales Inacesa S.A. ประเทศชิลี และบริษัท SINOMA ประเทศจีน บริษัท Aalborg Portland 
ประเทศมาเลเซีย บริษัท Star Cement  ประเทศโมซมับิก บริษัท Al Rashed & Sons ประเทศซาอดุิอาระเบีย บริษัท 

Falcon Cement ประเทศ บาห์เรน และบริษัท Max (Myanmar) Manufacturing Company Limited บริษัท 
Kanbawza Co., Ltd ประเทศพมา่ เป็นต้น  

บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาและประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางานของเคร่ืองจักรใน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยมีนโยบายทีจะให้บริการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีของ
เคร่ืองจกัรในระบบการผลติของอตุสาหกรรม ปนูซีเมนต์ แบบครบวงจร ทัง้นีเ้ทคโนโลยีลา่สดุที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง
และพฒันา ได้แก่   

 ระบบคดัแยกขนาด (Classifier) ในหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill และในหม้อบดชนิด Ball Mill    

 ระบบ Preheater ของหม้อเผา    

 ระบบอปุกรณ์ทําความเย็น (LV Cooler)   

 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบ Preheater    
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 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบคดัแยกขนาด (Classifier) 

 ไซโคลน (Cyclone) ในการดกัฝุ่ นของระบบท่อลมร้อน (Cyclone for hot gas ducting) เช่นท่อลม
ร้อนทีนําความร้อนเพือ่ ไลค่วามชืน้ไปยงัหม้อบดถ่านหิน นําความร้อนเพื่อไลค่วามชท้นไปยงัหม้อ
บดวตัถดุิบ  

 ไซโคลน (Cyclone) ในการดกัอนภุาคขนาดเลก็ เพือใช้ในการดกักลิน่ในอตุสาหกรรมอาหาร   

 การนําสาหร่ายมาใช้ในการผลิตเชือ้เพลงิจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

 ระบบการคดัแยกฝุ่ นขนาดละเอียด (เลก็กวา่ 20 ไมครอน)  

  
   
      
การตลาดและภาวะการแข่งขัน    
สถานการณ์ตลาด  

  ในปี 2559 สถานการณ์ทางการตลาดโลกยังคงทรงตวัโดยเฉพาะในประเทศจีน และกลุ่มประเทศตะวนัออก
กลาง บริษัทคาดวา่ตลาดจะ ยงัมีความต้องการกําลงัการผลติ ซีเมนต์ในตลาดในระดบัสงูอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง  

     ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทยงัคงมุง่เน้นการใช้ความยืดหยุน่ของบริษัทในการให้บริการตามความต้องการเฉพาะ
รายของลกูค้า (Customised Solutions) หลงัจากหารือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีผลิตภัณฑ์ทีสร้างมูลค่าเพิ่ม
หลากหลายมาก ซึง่อาศยัอปุกรณ์ทีทนัสมยั เช่น เทคโนโลยีไซโคลนของ LV (LV Cyclone) ระบบคดัแยกขนาดของ LV 

(LV Classifier) เตาเผาแบบ calciner ของ LV (LV Calciner) และ ระบบอปุกรณ์ทําความเย็น (LV Cooler) เป็นต้น   
 
ภาวะการตลาดและการแข่งขัน    

ภาวะการแข่งขนัในการให้บริการด้านวิศวกรรมและพฒันาเทคโนโลยี มีแนวโน้มการแข่งขนัทีรุนแรงมากขึน้ 
โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบนัทีบริษัทฯ เร่ิมเสนอบริการงานโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึน้ สง่ผลให้คู่แข่งทางอ้อมทีเป็น

ผู้ผลิตเครือ่งจักรเข้ามาประมลูแข่งขนัด้วย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการให้บริการด้านวิศวกรรมดังกล่าวเป็นธุรกิจทีต้อง
อาศัย ความเช่ียวชาญ และความรู้เฉพาะทาง ปัจจุบันในประเทศไทยบริษัทฯ ยังไม่มีคู่แข่งทัง้ในทางตรงทีมีการ
ให้บริการด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกบับริษัทฯ หรือคูแ่ขง่ขนัทางอ้อมทีมีการผลิต และจําหนา่ย เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์เพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมคัดแยกขนาด ในขณะที่ในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งขนัของ
บริษัททีเ่คยเป็นคูแ่ขง่ขนัทางอ้อมซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผลติอปุกรณ์เคร่ืองจกัรสําหรับอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ได้กลาย
มาเป็นคู่แข่งขนัทางตรง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขนาดของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีขนาดเลก็กว่าคู่แข่ง โดยสามารถจําแนก
คูแ่ขง่ของบริษัทออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ 

(1) บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองจักรครบวงจรสําหรับโรงงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อาทิ กลุ่มบริษัท 

SINOMA ประเทศจีน บริษัท Krupp Polysius ประเทศเยอรมนี บริษัท KHD ประเทศเยอรมนี และ บริษัท 
FLS ประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น  

(2) บริษัทท่ีให้บริการผลติเคร่ืองจกัรเฉพาะสว่น   

:  ผู้ผลิตหม้อบด Vertical Roller Mill ได้แก่บริษัท Loesche ประเทศเยอรมนี บริษัท Pfeiffer ประเทศ
เยอรมนี และบริษัท UBE ประเทศญ่ีปนุ  
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:  ผู้ผลิตอปุกรณ์ทําความเย็นเม็ดปนู (Clinker Coolers) ได้แก่ บริษัท IKN ประเทศเยอรมนี และ บริษัท 
CPAG ประเทศ เยอรมนี   

:  ผู้ผลติหม้อบด Ball Mill ได้แก่ บริษัท Sinoma, Jiangsu Pengfei บริษัท Christian Pfeiffer และบริษัท 
Brookhausen ประเทศเยอรมนี เป็นต้น  

จากการท่ีตลาดได้มีการปรับตวัลดลงทําให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัภาวะการแข่งขนัที่สงูขึน้ โดยบริษัท คู่แข่งขนัขนาด
ใหญ่ ท่ีมุง่เน้น การผลติเคร่ืองจกัรใหมส่าํหรับลกูค้าได้ขยายการตลาดครอบคลมุงานการปรับปรุงเครืองจกัรหรืออปุกรณ์เดิมให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งเป็นฐานตลาดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นอกจากการใช้ กลยุทธ์การตลาดด้านเทคโนโลยที่ได้รับการ
พฒันาและคิดค้นจากบริษัทฯโดยเฉพาะ แล้ว บริษัทฯ ยงัคงมีจุดแข็ง  ที่ใช้ในการแข่งขนั ทัง้นี ้ การที่บริษัทฯ มีขนาดเล็ก ว่า
คูแ่ขง่ทําให้บริษัทมีความคลอ่งตวัในการบริหารงาน สามารถเน้นการให้บริการท่ีรวดเร็ว ตรงตามกําหนดเวลา และกลยุทธ์ด้าน
ราคาที่ตํ่ากวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัการซือ้ เคร่ืองจกัรใหม ่จึงทําให้ บริษัทฯคู่แขง่ซึง่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีต้นทนุทางการเงิน
ที่สงูกว่า ไม่สามารถใช้กลยุทธ์การแข่งขนัด้านราคากับบริษัทฯได้ อีกทัง้เทคโนโลยีการปรับปรุงเครืองจกัรเป็นเทคโนโลยีที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีค่ิด ค้นและพฒันาขึน้ โดยบริษัทฯ คู่แข่งจึงไม่สามารถ ลอกเลียนแบบได้ นอกจากนี ้บริษัทฯยงั เน้นการ

ให้บริการที่รวดเร็ว และรับประกนัคณุภาพของผลงานให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า จากปัจจยัความพร้อมด้าน
ตา่งๆ ตลอดจนปัจจยัด้านการตลาด ที่บริษัทฯนํามาปรับใช้ ทําให้คู่แข่งทีมีศกัยภาพและเทคโนโลยีเทียบเท่ากบับริษัทฯมีน้อย
ราย สง่ผลให้บริษัทยงั รักษาฐานลกูค้าและตลาดไว้ได้ อยา่งไรก็ดี นอกจากการแขง่ขนัข้างต้นกบับริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิต
เคร่ืองจักรต่างๆ บริษัทฯอาจมีการแข่งขันจากผู้ ให้บริการด้านวิศวกรรม บางส่วนทีใช้เทคโนโลยอี่นๆ ในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพเครืองจกัร โดยหากเปรียบเทียบต้นทนุค่าใช้จ่ายบริการด้านวิศวกรรมและประสิทธิภาพ การทํางานระหว่างคู่แข่ง
กบับริษัทฯ จะพบวา่บริษัทฯมีต้นทนุท่ีตํ่ากวา่ประมาณ ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 และหลงัจากลกูค้าได้นําเทคโนโลยี ของบริษัท
ฯมาปรับใช้จะมีระยะเวลาคืนทนุ โดยเฉลยีประมาณ 1 ถึง 2 ปี อีกทัง้ลกูค้าชัน้นําต่างๆ ทัว่โลกให้การยอมรับในประสิทธิภาพที่
เพิม่ขึน้ จากการนําเทคโนโลยีของบริษัทฯมาปรับใช้กบัเคร่ืองจกัรเดิมที่มีอยู่ดงันัน้ คู่แข่งด้านการให้บริการด้านวิศวกรรมอื่นๆ 

จึงไมใ่ช่คูแ่ขง่ขนั ที่จะสง่ ผลกระทบตอ่การขยายตลาดและการให้บริการด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ  

บริษัทอืน่ๆ ได้แก่ บริษัท Loesche จากประเทศเยอรมนี หรือบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองจกัรครบวงจรอื่นๆ ได้พฒันา
เทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรที่ตนเองผลิตให้มีการประหยดัพลงังานและเพิ่มประสิทธิภาพ
มากขึน้กวา่เดิม ดงันัน้ ภาวะการแขง่ขนัทางอ้อมจากผู้ผลติเคร่ืองจกัรตา่งๆ จึงมีแนวโน้มเพิมมากขึน้ในอนาคต  

  
 
การจัดหาผลิตภณัฑ์   

(ก) การจดัหาและจดัซือ้  

เนือ่งจากธุรกิจของบริษัทคือ การออกแบบคิดค้นเทคโนโลยีและให้บริการด้านวิศวกรรม บริษัทจึงไม่มีวตัถุดิบ ที่ใช้ใน
การผลติ และไมม่ีตวัสนิค้าของบริษัทฯท่ีเป็นรูปธรรม แตใ่นการปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้กบัลกูค้าในแตล่ะ่ครัง้ จะต้องมีอปุกรณ์ที่
ใช้ในการติดตัง้เพิ่มเติม เพื่อให้เคร่ืองจักรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ดงันัน้ บริษัทฯจึงต้อง
ออกแบบและสัง่ทําอุปกรณ์ดังกล่าวขึน้เพื่อนําไปส่ง มอบให้กับลูกค้า โดยอุปกรณ์แต่ละชิน้จะต้องสัง่ทําเป็นพิเศษเพื่อให้
เหมาะสมกบัเคร่ืองจกัรแต่ละชิน้ จึงต้องอาศยัผู้ผลิตอปุกรณ์ที่มีความชํานาญ น่าเช่ือถือ และสามารถส่งมอบชิน้งานได้ตรง

ตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย   
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บริษัทมีการดําเนินการจดัหาผลติภณัฑ์ เคร่ืองจกัรและบริการ ทัง้จากภายในประเทศคิดเป็นจํานวนร้อยละ 36 
และต่างประเทศคิด เป็นจํานวนร้อยละ 64 รวมถึงการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการดําเนินการคดัเลือกผู้ผลิต ผู้ จําหน่าย 
และผู้ รับจ้าง อีกทัง้การตรวจสอบ คณุภาพ        ผลติภณัฑ์อยา่งอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการติดตามจากผลการดําเนินงาน
ของผู้ผลิตผู้ จําหน่าย และผู้ รับจ้าง เพื่อให้สามารถยืนยนัและสร้างความมัน่ใจได้ตลอดเวลาว่า ผลิตภณัฑ์และผลงาน
การบริการภายหลงัการสง่มอบตอ่เจ้าของโครงการ มีความถกูต้องเรียบร้อย ครบถ้วน สมบรูณ์ตามข้อกําหนด และเงือน

ไขการสัง่ซือ้  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้มุง่เน้นในการดําเนินการจดัหาผู้ผลติและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ เคร่ืองจกัรและบริการราย
ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยา่ง ตอ่ เนื่อง เพื่อให้กระบวนการสัง่ซือ้สามารถควบคุมอย่างเป็นระบบและมีศกัยภาพมากขึน้ ในการ
จดัหาผลติภณัฑ์และบริการ เพื่อรองรับงาน สาํหรับโครงการตา่งๆของบริษัทฯนัน้ มิได้ผกูขาดกบัตวัแทนจําหนา่ยรายใด
รายหนึง่ แตส่ามารถจดัหาสนิ ค้าได้จากหลากหลายแหลง่ผู้ผลติ และเป็นไปตามความต้องการของลกูค้าได้ไมว่า่จะเป็น
สนิค้าจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย หรือประเทศทางยโุรป โดยบริษัทมีผู้จดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการรายสําคญั 
1 รายในประเทศจีน ซึงเป็นผู้ จดัหาผลิตภณัฑ์ในประเทศจีน เช่น หม้อบดชนิดต่างๆ หม้อเผา สายพาน ลําเลียง การ

ผลติ LV Classifier LV Cooler และ Preheater เป็นต้น  

อยา่งไรก็ดี บริษัทได้มีการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์จากผู้จดัจําหนา่ยรายนีเ้กินกวา่ 30% ของรายได้รวม เนื่องจากมีข้อ
ได้เปรียบผู้ รับจ้างผลติ จําหนา่ยรายอื่นในด้านราคา ระยะเวลาการผลิตและการจดัส่ง ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตัิรัดกมุในการจดัหาและจดัซือ้ อาทิการสอบราคา เปรียบเทียบราคาและคุณลกัษณะเครืองจกัร เพื่อให้มนั
ใจวา่ได้สัง่ซือ้ ผลติภณัฑ์ เคร่ืองและบริการท่ีถกูต้อง ครบถ้วนตาม ข้อกําหนด  
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1. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของบริษัทฯ  
บริษัท ดําเนินงานครบวงจรทัง้ด้านการบริการวิศวกรรม ออกแบบ พฒันา รับจ้างผลิตอุปกรณ์พร้อมติดตัง้ และ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ผลิต ติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพและ
ประหยดัพลงังาน   

จากลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงักลา่ว ต้องมีการใช้เงินลงทุนในการจดัเตรียมงานและอปุกรณ์ที่
จําเป็นในการสง่งานให้แกล่กูค้าของบริษัท ซึง่อาจสง่่ผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน ใน
กรณีที่บริษัทฯ มีการรับงานเป็นจํานวนมาก ทําให้บางช่วงเวลาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดออกมากกว่ากระแสเงินสดรับ 
โดยเกิดจากการท่ีกระแสเงินสดรับยงัไมถ่งึกําหนดการรับเงินท่ีจะเข้ามา ชดเชยกระแสเงินสดออกดงักลา่วได้อยา่งเต็มที ่

 
 
ทัง้นี ้โดยสว่นใหญ่ บริษัทจะมีการตกลงให้ลกูค้าจ่ายเงินลว่งหน้า (Advance Payment) แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ใน

การดําเนินการเตรียมงาน ในขณะเดียวกนับริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้สถาบนัการเงินออกหนงัสือคํา้ประกนั (Letter 
of Guarantee หรือ “L/G”) ให้กบัลกูค้า เพื่อประกนัเงินรับล่วงหน้า (Advance Payment Bond) ดงักลา่วเต็มจํานวน 
พร้อมกบัให้สถาบนัการเงินออกหนงัสือคํา้ประกนั L/G อีกฉบบัเพื่อประกนัผลงาน (Performance Bond) ด้วย ซึ่งโดย
สว่นใหญ่ L/G ประกนัผลงานดงักลา่วจะมีมลูค่าประมาณร้อยละ 10 – 20 ของมลูค่างานโครงการจากลกัษณะการ
ดําเนินงานดงักลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับบางส่วนเพื่อใช้ในการจดัเตรียมงาน  

 
อยา่งไรก็ดีจากการทีบ่ริษัทฯ ไมม่ีสนิทรัพย์ถาวรหลกัทีจ่ะสามารถนําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืมเงินจาก

สถาบนัการเงิน ทําให้มีความจําเป็นต้องใช้เงินสดบางส่วนเป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม กอปรกบับริษัทฯมีการเติบโตของ
รายได้แบบก้าวกระโดด จึงอาจส่งผลต่อ สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทฯ มีความ
จําเป็นต้องเพิ่มทนุ ซึง่สามารถลดปัญหาสภาพคลอ่งได้ในระดบัหนึง่ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้หาแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมโดย
การขอเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทนุในการดําเนินงานใน โครงการต่างๆ ที่บริษัท ได้รับมา 
บริษัท ได้รับการอนมุตัิวงเงินสินเช่ือระยะสัน้ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของบริษัทฯ จาก ธนาคาร
ตา่งๆ แตกก็ยงัคงไมเ่พียงพอในการดําเนินงาน ซึง่บริษัทต้องดําเนินการหาวงเงินอาจด้วยการระดมทนุเพิ่มเติมจากผู้ ถือ
หุ้นเดิมหรือผู้ ถือหุ้นรายใหม ่ 
  
2.  ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ  

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยทําสัญญากับพันธมิตรทางการค้าและร่วมลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศที่มี
ศกัยภาพ ได้แก่  อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน บรูไนและสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น เพื่อขยายฐานลกูค้าให้เติบโต
มากขึน้ในภมูิภาคตา่งๆ ทัว่โลก ซึง่ในแตล่ะ ประเทศ นัน้ยอ่มมีความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้จากด้านภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง และกฎหมายของประเทศเหลา่นัน้ได้ เพือ่ลดความเสีย่ง ดงักลา่วให้น้อยลง บริษัทฯจึงมีนโยบายการร่วมลงทนุ
กบับริษัทท้องถ่ินประเทศตา่งๆ เนื่องจากบริษัทร่วมลงทนุดงักลา่วสามารถเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ในภมูิภาคนัน้ ได้
ดีกว่าบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถช่วยบริษัทฯในด้านการตลาด และการติดต่อกับลกูค้าภายในประเทศดังกล่าวได้อย่างมี 
ประสทิธิภาพมากกวา่จึงช่วยให้บริษัทฯสามารถขยายฐานลกูค้าได้มากขึน้ ทัง้นีก้ารลงทนุในรูปแบบการร่วมลงทนุนัน้ยงั
มีมูลค่า         ค่อนข้างตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพของตลาดและจํานวนลูกค้าในแต่ละภูมิภาค และบริษัทฯยัง
สามารถได้รับผลตอบแทนการลงทนุในรูปของคา่ลขิสทิธ์ิ และค่าธรรมเนียมจากบริษัทร่วมทุนอีกด้วย นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ได้แต่งตัง้ บริษัทท้องถ่ินเป็นตัวแทนทางการค้า ซึ่งจะสามารถช่วยบริษัทฯ ในด้านการตลาด ช่วยหาลกูค้าและติดต่อ
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ประสานงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานระหว่างบริษัทฯ กบัลูกค้าในประเทศนัน้ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึน้ แตอ่ยา่งไร  
  
3.  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลย ี 

บริษัท เป็นผู้ ให้บริการงานด้านวิศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่บริษัทฯ เป็นผู้ ริเร่ิมคิดค้นและพฒันาขึน้เอง นํามา
ประยกุต์ใช้ในการผลิตเคร่ืองจกัร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและประหยัดพลงังาน ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ
อาจถกูลอกเลยีนแบบโดยบริษัทคูแ่ขง่ขนัอื่นๆ หรือจากเทคโนโลยรใหม่ๆ  ท่ีเกิดขนึและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  ทัง้นีห้าก
บริษัทฯ ไมส่ามารถพฒันาเทคโนโลยีของบริษัทฯ ให้มีศกัยภาพ สงูขึน้ ก็อาจจะสง่ผลให้บริษัทฯ สญูเสียลกูค้าและสว่นแบ่ง
ทางการตลาดได้เชน่กนั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯตระหนกัถึงความสาํคญั ในการ พฒันาด้านเทคโนโลยี โดยสง่เสริมให้ทีมงาน
ทําการคิดค้นและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลกูค้า และเพิ่ม     ศกัยภาพการแข่งขนัให้
แข็งแกร่งมากขึน้    

ปัจจบุนับริษัทได้ริเร่ิมพฒันาและก้าวสูก่ารออกแบบโรงงานปนูซีเมนต์อยา่งครบวงจร (Complete Cement plant) 
กอปรกบับริษัทฯ ได้มีการคิดค้น ออกแบบและพฒันารูปแบบในการจดัวางเคร่ืองจกัร และผงัโรงงานใหม่ เพื่อให้สามารถใช้
พืน้ท่ีได้อยา่งมี ประสทิธิภาพเหมาะสมกบัการใช้งาน อีกทัง้ช่วยลดต้นทนุในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ไซโล
เก็บวตัถดุบิ แบบใหม ่ท่ีช่วยลด ต้นทนุและระยะเวลาการก่อสร้างฐานราก, การจดัวางเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ต่างๆอย่างมี
ประสทิธิภาพและเหมาะสมเพื่อลดต้นทนุการ ก่อสร้าง ลดเวลาการก่อสร้าง และประหยดัพลงังานเพิ่มขึน้ เป็นต้น   
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้นาํประสบการณ์ในการดาํเนินงานท่ีผา่นมา จากการใช้งานเคร่ืองจกัรทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 

มาพฒันา ปรับปรุง ออกแบบการใช้งานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ ให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้อีกด้วย   

         จากลกัษณะการดําเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ได้อย่างครบวงจรมากขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงยังคงรักษาความเป็นผู้ นําใน
ธุรกิจการปรับปรุงประสทิธิภาพ ออกแบบ โรงงานและพฒันาเคร่ืองจกัร โดยได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา ทัง้นี ้
บริษัทฯ คาดว่าการลอกเลียนแบบด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ นัน้ยงั เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเทคโนยีดงักลา่ว
ต้องอาศยัประสบการณ์และความชํานาญเฉพาะด้าน  

  
4.  ความเสียงด้านต้นทุน แรงงาน และการขาดแคลนแรงงานฝีมือ  

การบริหารสญัญางานก่อสร้างในแต่ละโครงการให้มีผลกําไร ขึน้อยู่กับการประมาณการต้นทนุโครงการที่แม่นยํา
และควบคมุต้นทนุที่เกิดขึน้จริง ให้อยู่ในประมาณการที่กําหนดไว้ ปัจจยัการประมาณต้นทนุ ขึน้อยู่กบัราคา วสัดุก่อสร้าง 
ต้นทนุแรงงาน ซึง่มีการเคลือ่นไหว เปลีย่นแปลงไปตามภาวการณ์ของระดบัอปุสงค์และอปุทาน  

อยา่งไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารจดัการความเสียงดงักลา่ว โดยเน้นให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
ให้พนกังาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และความสามารถในการทํางาน รวมทัง้ได้จัดทําแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path and Succession Plan) และดแูลเร่ืองผลตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนกังานพฒันา
ศกัยภาพและมีความพงึพอใจที่จะร่วมทํางานกบับริษัทตลอดไป นอกจากนนัในบางตําแหน่งงาน ได้ว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญ
และมีประสบการณ์สงู เข้ามาทํางานในสว่นท่ีสาํคญั เพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกิดความ ผิดพลาดในการทํางานนัน้ๆ  

 
 
 

  



[ปัจจัยความเส่ียง]   

รายงานประจําปี 2559  

 

5.  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ านวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้  
ในงวดบญัชีปี 2559 บริษัทมีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิจํานวน 2.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดําเนินงานได้กําไร

เป็นปีที่สองของบริษัท นบั แตม่ีการดําเนินการขาดทนุสทุธิใน 5 ปีทีผ่า่นมา และทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ
สะสม ณ สิน้ปี 2559 เป็นจํานวน 760.36 ล้าน บาท ทัง้นี ้การท่ีบริษัทยงัมีผลการดําเนินงานขาดทนุสะสมนัน้ เนื่องจาก
บริษัทมีผลขาดทนุจากโครงการหลายโครงการซึง่เป็นผลจากการท่ี บริษัทไมส่ามารถควบคมุต้นทนุท่ีเกิดขนึจริงให้อยู่ใน
ประมาณการท่ีกําหนดไว้    

   
   การท่ีบริษัทมีขาดทนุสะสมจํานวนมากดงักลา่ว ทําให้บริษัทไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ตาม 

กฎหมาย และผถืูอหุ้นมีความเสีย่งทีจะไมไ่ด้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้อีกประมาณ 8 ปี  

  
อยา่งไรก็ดี ในขณะนีบ้ริษัทกําลงัอยูร่ะหวา่งการปรับเปลีย่นกลยทุธ์การบริหารโครงการและควบคมุคา่ใช้จ่าย ซึง่

บริษัทคาดวา่การดําเนินการตามแผนดงักลา่วจะสามารถควบคมุคา่ใช้จา่ยโครงการให้อยูใ่นประมาณการ  และการ
ดําเนินการดงักลา่วจะมีผลให้บริษัทสามารถเร่ิมมีกําไรสทุธิสาํหรับผลประกอบการปี 2557 และคาดวา่จะสามารถลด
การขาดทนุสะสมได้หมดภายในปี 2559 ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตัง้แตผ่ลประกอบการ
ปี 2560 เป็นต้นไป ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทนุตา่งๆ 
ในอนาคต และสอดคล้องกบักฎหมายเก่ียวกบับริษัทมหาชนจํากดั 
  

 
 



[รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่]   

รายงานประจําปี 2559  

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ  23 กรกฎาคม  2562    

 

 รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น 

สดัส่วนการถือหุ้น 

% 

    

1. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 171,588,600.00          24.79 

2. ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก  76,161,338.00           11 

3. CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD. 68,979,815.00 9.97 

4. HANS-JORGEN IBSEN
 

51,600,169.00 7.46 

5. ประยรู องัสนนัท ์ 36,636,400.00 5.29 

6. สิรินดา ชมะนนัทน ์ 9,900,000.00 1.43 

7. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 8,250,000.00 1.19 

8. กลัยา เสมอภาค 7,044,000.00 1.02 

9. MICHAEL RUBY LAURITSEN 6,091,557.00 0.88 

10. ชยัรัตน์ โกวทิมงคล 5,800,000.00 0.84 

 11. ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ รวม 250,043,220 0.84 

 รวม 692,095,099 100.000 

 

 

 

หมายเหตุ:  1  CG Cement Global Pte. Ltd.  ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในโรงงานซีเมนตแ์ละอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ถือหุ้น 

โดย Cinnovation Inc. ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย Cinnovation Inc. ประกอบธุรกิจดา้นการ
ลงทุนผา่นการถือหุ้นในบริษทัต่างๆ (Holding Company) และ Cinnovation Inc. ถือหุ้นโดย (1) Mr. Rahul 

Chaudhary ในสดัส่วนร้อยละ 50 และ (2) Mr. Varun Chaudhary ในสัดส่วนร้อยละ 50  ทั้งน้ี Mr. Varun 

Chaudhary  ด ารงต าแหน่งกรรมการของ LVT แต่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร 
2  จดัตั้งโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูล้งทุนใน Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR จะ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามญั เวน้แต่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น  

 

ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562       จ านวนหุ้นสามญั สดัส่วนการถือหุน้ %    

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย                          352,968,502                          51                  

ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว                         339,126,597                          49 



[รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่]   

รายงานประจําปี 2559  

 

 

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)  
บริษัทไมม่ีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหวา่งกนั ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย์ หรือการ บริหารงานของบริษัท  โดยข้อตกลงดงักลา่วมีบริษัทร่วมลงนามด้วย  
 



[นโยบายการจ่ายเงนิปันผล]  
  

   

รายงานประจ าปี 2559  

 

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกั
ภาษีเงินได้สาํรองตาม กฎหมาย และสํารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจ 
กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทนุตา่งๆ ในอนาคต และสอดคล้องกบักฎหมายเก่ียวกบับริษัทมหาชนจํากดั 

 

การจา่ยเงินปันผล  
  
     

 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

 

รายละเอียด งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน 

 

  เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ 

 

    (ปรับปรุงใหม)่   

 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรับปี (บาท)  (120,147,482)  6,106,625 963,455 

 

กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.17 0.01 0.001 

 

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) งดจา่ยเงินปันผล งดจา่ยเงินปันผล  งดจา่ยเงินปันผล  

 

จํานวนหุ้น - -  - 

 

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) - -  - 

 

อตัราร้อยละการจา่ยเงินปันผลตอ่กําไร
สทุธิ 

- -  - 

 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล - -  - 

     
     

     

      

สาํหรับนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯยอ่ยและบริษัทฯร่วมให้ กบั LVT ขึน้อยูก่บัประกอบการ

และคณะกรรมการของบริษัทฯยอ่ยและบริษัทฯร่วมนัน้จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ  ไป    
   
 

 

 

 



[โครงสร้างการจัดการ]  
  

   

รายงานประจ าปี 2559  

คณะกรรมการบริษัท  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 9 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้  
  

รายช่ือกรรมการ  ต าแหน่ง  ประเภทกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  

1. นายธนิก  ศริิวฒันประยรู   
  

ประธานกรรมการ  
รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

  กรรมการผู้บริหาร  เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561  

2. นายวชิยั ตนัตกิลุานนัท์     
    

กรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการบริหาร  
  

เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560  

3. นายอรุะ หวงัอ้อมกลาง 

  
  

รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและ  
กําหนดค่าตอบแทน    
 

กรรมการบริหาร  เม.ย.2557 – เม.ย. 2560  

4. นายธนชาต ิธนเศรษฐกร       กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ  
 

 เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559 
  

5. นายวรุณ ชาวเดอร์ร่ี     กรรมการ  
   ตวัแทนจากบริษัท CG Cement  
   Global PTE. Ltd. 
 

กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร เม.ย. 2557 – เม.ย. 2562  

6. นายพาราส  มิตตอล   กรรมการ  
     ตวัแทนจากบริษัท CG Cement  
      Global PTE. Ltd. 

 

กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร  เม.ย. 2559 – เม.ย. 2562 

7. พลเอก ชเูกียรต ิตนัสวุฒัน์   กรรมการ  
กรรมการสรรหาและ  
กําหนดค่าตอบแทน    

กรรมการ  เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559 

8.นายกนัชนะพล เกิร์ท มาเซลล์     
    ซีเรียล วนั คอมเพอร์นอล์เลอ  

   

กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ   เม.ย. 2559 – เม.ย. 2562  

9. นายชยัจิตร วงศ์เมธีสเุมธ 

 
  

กรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ    เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559 

  

               

 
 
 

 



[โครงสร้างการจัดการ]  
  

   

รายงานประจ าปี 2559  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  
           กรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายปัญญา กฤตยิาวงศ์ นายวชิยั ตนัตกิลุานนัท์  

      และนายธนิก ศริิวฒันประยรู กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท   
  

                                                                           
 

รายชื่อกรรมการ 
 

จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่ประชุม ปี 2559 
สามัญผู้ถอืหุ้น

ประจ าปี  
วิสามัญ 
ผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมการ   
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
1. นายธนิก  ศิริวฒันประยรู 2/2 1/1 18/18 - - 
2. นายอรุะ หวงัอ้อมกลาง  2/2 1/1 17/18 - 9/9 
3. นายวชิยั ตนัตกิลุานนัท์    2/2 1/1 18/18 - 9/9 
4. พลเอก ชเูกียรติ  ตนัสวุฒัน์  2/2 1/1 17/18 - 9/9 
5. นายชยัจิตร  วงศ์เมธีสเุมธ  2/2 1/1 17/18 8/8 - 

6. นายธนชาติ  ธนเศรษฐกร  2/2 0/1 16/18 8/8 - 

7. นายกนัชนะพล  
เกิร์ท มาเซลล์  ซีเรียล วนั  
คอมเพอร์นอล์เลอ   

2/2 1/1 14/18 7/8  

8. นายวรุณ ชาวเดอร์ร่ี   1/2 1/1 2/18 - - 
9. นายพาราส มิตตอล  - - 3/3 - - 

 

 

ทัง้นี ้ กรรมการท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุเนื่องมาจากติดภารกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[โครงสร้างการจัดการ]  
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โครงสร้างผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริหาร    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 9  ทา่น ดงันี ้

1.   นายธนิก  ศริิวฒันประยรู  ประธานกรรมการ 
2.  นายวชิยั   ตนัตกิลุานนัท์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายอรุะ   หวงัอ้อมกลาง  รองประธานกรรมการ 

4.  นายสรุศกัดิ ์ อ่ําาเพลิดเพรา กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ
ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด 

5.  นางสาวปัทมา  สภุาผล กรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารโครงการ
และหว่งโซอ่ปุทาน 
เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

6.    นางรตกิานต์    หวงัศริิ   กรรมการบริหาร  
    ผู้ ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
7.    นางสาวสุวมิล  จรรยานิทศัน์

   

กรรมการบริหาร 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

8.      นายอมรศกัดิ ์ ฉ่ําแก้ว กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการวศิวกรรม
โรงงานและการตลาด 

9.     นายภธูร    อาศพล   กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่าย
บริหารโครงการและหว่งโซอ่ปุทาน 

 

หมายเหตุ   1.   คณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้ บริหารตามคํานิยาม “ผู้บริหาร” ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
  
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหารที่ลาออกระหวา่งปี 2559 - ปัจจบุนั  

1. นายปัญญา กฤติยาวงศ์ ลาออกจากตําแหนง่รองประธานกรรมการบริหาร, 
กรรมการผู้จดัการ เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 

2. นางสาวกนกพร  ชิวปรีชา ลาออกจากตําแหน่งรองกรรมการผู้ จดัการฝ่าย
ธุรการและการเงิน เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 

3. นายไมเคิล  แอนเดอร์เซ่น ลาออกจากตําแหน่งผู้จดัการทัว่ไป เมื่อวนัที่ 1 
ธนัวาคม 2559 
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เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้ให้นางสาวสพุตัรา เผือกพลู ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 สงิหาคม 2551  

 
หน้าที่ของความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

1. จดัทําและจดัเก็บทะเบียนกรรมการ  

2. จดัทําและจดัเก็บหนงัสือ นดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
รายงานประจําปี  

3. จดัทําและจดัเก็บหนงัสือ นดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้ บริหารและจัดส่งสําเนา
รายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ทําการนบัแตท่ี ่บริษัทได้รับรายงาน  

5. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  

6. จดัเก็บตราประทบับริษัท  

7. ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณท์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบตัิด้านการกํากบั
ดแูลกิจการดําเนิน กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

8. ทําหน้าทีในการดําเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น  

9. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและ
มตทิี่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

10. ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานที่กํากบัดแูล เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการ
เปิดเผยข้อมลูและ รายงานสารสนเทศต่อหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลและสาธารณชน ให้ถกตู้อง

ครบถ้วนตามกฎหมาย  

11. ติดตอ่ประสานงานกบัผู้ ถือหุ้น  

12. หน้าที่อืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

  
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

บริษัทได้พิจารณาให้คา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู โดยมี
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไ่ปนี ้ 

1. มีความเหมาะสม ในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับขอบเขต
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท  
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2. ค่าตอบแทนเพียงพอตอ่ การจูงใจ ในการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และรักษา
กรรมการและผู้บริหารที ่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์แก่บริษัทได้  

3. คา่ตอบแทนสามารถเทียบเคียงกบับริษัททีอยู่ในลกัษณะธุรกิจเดียวกนั และขนาดธุรกิจที่
ใกล้เคียงกนัได้  

4. คา่ตอบแทนกรรมการทกุคณะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น  

5. การแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผู้จดัการขึน้ ไปต้องได้รับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท       

  
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   

(ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นค่าเบีย้ประชุม ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ ครัง้ละ 15,000 บาท และกรรมการครัง้ละ 12,000 บาทต่อ
ท่าน สําหรับกรรมการ ที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบีย้ ประชุมในอตัรา เดียวกันกบัคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนีก้รรมการที่ไม่ใช่
กรรมการบริหาร จะได้รับคา่เข้าร่วมสมัมนา 10,000 บาท ต่อ หลกัสตูร ทัง้นีใ้นปี 2559 ยงัไม่ได้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นสามญัประจําปี จึงยงัไมไ่ด้มีการอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ปี 2559 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 

 คา่เบีย้ประชมุ (บาท)     
คา่เข้าร่วม 

ประชมุอ่ืนๆ  

  
รวม  

(บาท)  
  

การ 

ประชมุ  
ผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการ  
บริษัท  

คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 
กําหนด 

คา่ตอบแทน 

1. นายธนิก  ศริิวฒันประยรู  -  270,000    -  45,000  315,000  

2. นายวชิยั  ตนัตกิลุานนัท์    -  216,000    108,000  36,000  360,000  

3. นายอรุะ  หวงัอ้อมกลาง   -  204,000    123,000  36,000  363,000  

4. นายธนชาต ิ ธนเศรษฐกร  -  192,000  96,000  -  24,000 312,000  

5. นายวรุณ  ชาวเดอร์ร่ี    -  24,000    -  24,000 48,000  

6. นายศภุรัชชยั วรรัตน์   -  60,000  12,000  -  -  72,000  

7. พลเอกชเูกียรต ิ ตนัสวุฒัน์ -  204,000  -  120,000  36,000  360,000  

8. นายกนัชนะพล วนั   

    คอมเพอร์นอล์เลอ    

-  168,000  84,000  -  36,000  288,000  

9.นายปัญญา  กฤตยิาวงศ์ -  204,000  -  -   36,000  240,000 
  

10. นายชยัจิตร  วงศ์เมธีสเูมธ  - 204,000  120,000  -  36,000  360,000  

11.พล.ต.อ.วรพงษ์  ชิวปรีชา  -  72,000  12,000   24,000  108,000  

12.นายพาราส  มิตตอล  36,000    36,000 

      2,862,000 

 

 

(ข)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  

ในปี 2559 บริษัท ได้จ่ายคา่ตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและคา่เบีย้ประชมุ ให้กบั
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 9 ราย รวมทัง้สิน้ 18.57  ล้านบาท  

  
(2)  ค่าตอบแทนอื่น 

  คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ  

  -ไมม่ี-  

 -    เงินกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  
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บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพให้แก่คณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้
สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับคณะกรรมการบริหาร จํานวน 5 ราย รวมทัง้สิน้ 
747,000 บาท  

   -       รถยนต์เพือ่ใช้ในการปฎิบตัิหน้าที่  

บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวกบัการใช้รถยนต์ในปี 2559 รวม

ทัง้สิน้ 217,400 บาท  

   
บุคลากร  

บริษัทมีพนกังานทัง้หมด 114 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน
จํานวนทัง้สิน้  39.85  ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินโบนสั เงินพิเศษ 
เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  
จ านวนพนักงาน  

                 จ านวน  

• พนกังานระดบัจดัการ          15 คน  

• พนกังานบงัคบับญัชาและพนกังานวิชาชีพ    55 คน  

• พนกังานปฏิบตักิาร           44 คน  
        รวม                    114 คน  

  
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บคุลากรเป็นปัจจัยที่สําคญัที่จะขบัเคลื่อนให้บริษัท ไปสู่ความเติบโตอย่างยงัยืน บริษัทจึงมีนโยบายใน

พฒันาบคุลากรให้มีความก้าวหน้า สนบัสนนุโอกาสในการเรียนรู้กบับคุลากรทกุคน  ซึ่งเน้นการสร้างทีมงาน และ

การเรียนรู้ในด้าน วิชาชีพเฉพาะทาง โดยรวมถึงการส่งเสริมให้พนกังานได้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาต่างประเทศ โดย สนบัสนุนให้มีการอบรมภายในและภายนอกให้แก่พนกังาน อีกทั ง้บริษัทฯ ได้คิดค้นและ

พฒันาเพือปรับปรุงคุณภาพ เคร่ืองจกัรให้มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสงูขึน้ รวมถึงส่งเสริมให้เรียนรู้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร พร้อมที่จะแข่งขนัทางธุรกิจ  นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัประเมินผลการทํางานของพนกังานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path and Succession Plan) 

ทัง้นีเ้พือ่สง่เสริมให้บคุลากรสามารถทํางานได้ อยา่งมีประสทิธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และแข่งขนัได้

ในตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เทคโนโลยี และสภาพธุรกิจทีมีการแขง่ขนัสงู เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัท  
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การก ากบัดแูลกิจการ  

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ   -ไมม่ี-  

  
การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแ ลกิจการที่ด ี

บริษัทได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองค์กรให้มี ระบบ

ทีม่ีประสทิธิภาพ และยดึมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการควบคมุการ ดาํเนินงานของ

บริษัทให้มคีวามโปร่งใส มคีวามยตุิธรรม และเกิดความมัน่ใจตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ซึ่งบริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยแบง่เป็น 5 หมวด ดงัตอ่ไปนี ้ 
  
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

การประชมุผู้ถือหุ้น  

  คณะกรรมการได้ดูแลรักษาสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เช่น สิทธิในการซือ้ขายหรือการโอนหุ้ น 
การมีสว่นแบง่ผลกําไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ  การมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ
ออกเสยีงลงมติในเร่ืองตา่งๆ ตามกฏหมายกําหนด อาทิ สิทธิในการเลือกตัง้ ถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สิทธิในการ
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ สทิธิในการอนมุตัิงบการเงินและการจ่ายเงินปันผล สทิธิในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และกําหนดคา่ตอบแทน รวมถึงไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น สาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น
คณะกรรมการมีนโยบายให้จัด สง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการ ประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแตล่ะวาระ รวมถึงกฏเกณท์  วิธีการท่ีใช้ในการประชมุ และขัน้ตอนในการลงมติ 
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมหรือตามกฏหมายกําหนด และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิ

ของตนรวมทัง้ ผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบน ัให้เข้าร่วมประชุม ด้วย  

ในปี 2559 บริษัทไมม่ีการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทตระหนกัถึงการสร้างความเทา่เทียมกนัให้เกิดกบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่น

น้อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  

1. ในปี 2559 บริษัทไมม่ีการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทจะดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตาม 
กฎหมายที่เก่ียวข้องและตามข้อตกลงร่วมกนั ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม อยา่งโปร่งใส ทัง้นีเ้พือ่สร้างความพึงพอใจ 
ความร่วมมือซึง่กนัและกนั ซึง่จะก่อให้เกิดความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ รวมทัง้ไมก่ระทํา
การใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น  -   บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบัผู้
ถือหุ้น  
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รายงานประจ าปี 2559  

พนักงาน  -   ปฏิบตัิกบัพนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสม พร้อมจดัให้มีการจดัตัง้
กองทนุ สาํรองเลีย้งชีพสาํหรับพนกังาน สวสัดิการอื่นๆ เช่น โบนสั การประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และการฝึกอบรม 
เพือ่พฒันาทกัษะในการทํางานอยา่งสมํ่าเสมอ    
คู่ ค้า  -   ปฏิบตัิตอ่คูค้่าเป็นไปตามสญัญาและเง่ือนไขทางการค้า   

 -   เปิดให้มีการแข่งขนักนัอยา่งเสรี ภายใต้ข้อมลูที่เทา่เทียมกนั  
-   ควบคมุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้ จดัจ้าง ไมใ่ห้มีการทจุริต    

-   มีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธิ พร้อมทัง้เจรจาแก้ปัญหา       

ร่วมกนั โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรมทัง้ 2 ฝ่าย  

เจ้าหนี ้  -   ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และมีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสียหาย     จาก
การถกูละเมิดสทิธิ พร้อมทัง้เจรจาแก้ปัญหาร่วมกนัโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรมทัง้ 2 ฝ่าย  

ลูกค้า  -   ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนั เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า ให้บริการที่ เท่าเทียม รักษาความลบั

ของลกูค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทําหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลกูค้า เพื่อรีบดําเนินการให้แก่ลกูค้า
โดยเร็วที่สดุ และมีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทัง้   เจรจา
แก้ปัญหาร่วมกนัโดยตัง้ อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรมทัง้ 2 ฝ่าย  

คู่แข่ง  -    ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัทีด่ี รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัิในการแขง่ขนั หลกีเลี่ยงวิธีการ
ไมส่จุริตเพื่อทําลายคูแ่ขง่  

สังคมและชุมชน  -   ให้ความร่วมมือกบัทกุภาคสว่น และปฎิบิตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดไม่สนบัสนนุ 
หรือให้ความช่วยเหลอืผู้กระทําผิดสร้างงานให้กบัชุมชนทีบ่ริษัทไปรับจ้างสร้าง โรงงานตา่งๆ  

สิ่งแวดล้อม -   ออกแบบเคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ และอตุสาหกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ  
            คดัแยกขนาดของวตัถดุบินัน้ เพือ่ปรับปรุงประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรและช่วยเพิม่ประสทิธิภาพ 
            ของการผลติพร้อมกบัลดการใช้พลงังานไฟฟ้า  
  
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
บริษัทตระหนกัดีว่าข้อมลูของบริษัท ทัง้ที่เก่ียวกับการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจ ของผู้
ลงทนุและผู้ทีม่ีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกบัการ เปิดเผยข้อมลูอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สมํ่าเสมอ และทนัเวลา ภายใต้ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จดัการทําหน้าที่
ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุสถาบนัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ลงทนุ ซึ่ง
ผู้ลงทนุสามารถติดตอ่ขอทราบข้อมลูบริษัทได้ที่ โทร. 02-717-0835-40 และได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมลูของผู้ ที่สนใจอย่าง
เท่าเทียมกันโดยเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯผ่าน เว็บไซต์ http://www.lv-technology.com เช่น ประวัติบริษัทฯ โครงสร้าง
คณะกรรมการ โครงสร้าง  ผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบั หนงัสอืบริคณห์สนธิ ผลติภณัฑ์ ข้อมลูทางการเงิน  รายงานประจําปี (56-2) แบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) ขา่วแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และราคาหลกัทรัพย์ เป็นต้น  
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บริษัทกําหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดย 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน และประเมินระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อสร้าง ความ
เช่ือมัน่ให้กบัผู้สว่นได้เสียทกุฝ่าย  และคณะกรรมการบริษัทได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่ว จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงั และประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัทํารวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน    
  

บริษัทมีนโยบายเปิดเผย การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ในรอบปีที่ผ่าน
มา เช่น จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชุม รวมทัง้การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 
พร้อมทัง้ จํานวน และรูปแบบของคา่ตอบแทน ไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการเร่ืองคา่ตอบแทน คณะกรรมการและผู้บริหาร  
  
  ในปี 2559 บริษัทได้สง่งบการเงินรายไตรมาสและประจําปีลา่ช้า สาเหตเุกิดจากที่ต้องมีการเปลีย่นผู้สอบบญัชีถึง 2 
บริษัทภายใน 2 ปี โดยต้องเสยีเวลาในการหาผู้สอบบญัชี 4 เดือน จึงได้บริษัท สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 
รวมเวลาอีก 8 เดือนทีผู่้สอบบญัชีรายใหมท่ี่ใช้ไปกบัการตรวจหาข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษจาก รายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

สาํหรับงบการเงินปี 2558 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ        

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้าน และทําหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 ท่าน 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ทา่น        

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน คิดเป็นอตัราสว่น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ 6 ทา่น และเป็นกรรมการตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ทา่น  

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผู้จดัการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งจะทําให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการบริหารงานอย่าง เหมาะสมและ เกิดการสอบทานการบริหารงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ และเป็นธรรม   

- กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูไมเ่คยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายนอกที่

บริษัทใช้ บริการอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา   
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โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชุดต่างๆ  ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เพือ่ช่วยพิจารณากลjันกรองเฉพาะเร่ืองตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ช่วยให้การปฏิบตัิหน้าที่กํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นีป้ระธาน
กรรมการจะไมด่ํารงตําแหนง่ประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะอนกุรรมการและสมาชิกสว่นใหญ่
ของคณะอนุกรรมการเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนีบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับคณะกรรมการและ

คณะอนกุรรมการไว้ในหวัข้อ “คณะกรรมการ” 
 

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีสว่นร่วมในการกําหนด(หรือให้ความเห็นชอบ) 

วิสยัทศัน์ เปา้หมายของแผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ นอกจากนัน้บริษัทฯ มีนโยบายจดั

ให้มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้มีการติดตาม การดําเนินการใน

เร่ืองดงักลา่วอย่างสมํ่าเสมอ ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และกรณีมีรายการที่มีความ

ขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสยี รวมทัง้รายการท่ีต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้คณะกรรม การ 

กรรมการบริหาร และพนกังาน ผู้ซึง่เก่ียวข้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม รวมทัง้การปฏิบตัิต่อบริษัท

และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ สาธารณชน สงัคม และลกูค้า รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย มีนโยบายให้คณะกรรมการ

ได้ดแูลรายการที่อาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ โดยกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ

จะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของสํานกังาน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้

กําหนดนโยบายด้านภาระหน้าที่อํานาจดําเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร และการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของ บริษัทให้

เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  เพื่อนําข้อบกพร่องต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุง เพื่อสร้างความ

เช่ือ มัน่ได้ในระบบการควบคมุภายในของบริษัท    

 

บริษัทกําหนดให้กรรมการต้องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้ บริหารในบริษัทจดทะเบียนเกิน

กวา่ 5 แหง่ เพือ่จะได้มีเวลาในการกํากบัดแูลบริษัทให้มีประสทิธิภาพอยา่งเพียงพอ  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้กําหนดนโยบายตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี ้: 

1. นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  

2. จริยธรรมธุรกิจและหรือจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

4. นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  
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5. นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  
  
5.3 การประชุมคณะกรรมการ  

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการกําหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําอยา่งน้อยทกุๆ ไตรมาส และมีการประชุม 
พิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยกําหนดการประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดประชุม
คณะกรรมการทัง้หมด 18 ครัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จดัการ จะร่วมกนั พิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม 
พร้อมเสนอให้กรรมการทกุท่านเสนอเร่ืองที่จะเข้าประชุมได้  โดยคณะกรรมการสามารถขอข้อมลูเพิ่มเติมได้จากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้ จดัการ หรือเลขานกุารบริษัท รวมทัง้ให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าประชุมเพื่อชีแ้จงเร่ืองที่เก่ียวข้อง 
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา เลขานกุารบริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบ วาระ
การประชุม และเอกสารให้คณะกรรมการไม่ น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วนจะปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดักําหนด เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ใน
การประชมุ ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลา ให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ  

หากกรรมการทา่นใดมีสว่นได้เสยีกบัเร่ืองที่พิจารณาจะไม่ร่วมตดัสินใจในเร่ืองดงักลา่ว และมีการจัดทํารายงานการประชุม
พร้อมจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ไม่ได้มีการประชุมกนัเองโดยไม่มีผู้บริหารของ
บริษัท   
  
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการ
บริษัท (Board Self-Assessment) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อนําข้อมลูมาพิจารณาทบทวน ผลงานและ อปุสรรคต่างๆ ในปีที่
ผา่นมา และเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ ในปี 2559 ผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัทอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก    

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการ โดยพิจารณาจาก 

Performance Agreement ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด ค่าตอบแทนจะ
นําข้อมลูที่ใช้ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการผู้จดัการ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท  
  
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร    

บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ เก่ียวข้อง เข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่จดัโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน สําหรับกรรมการบริษัท จะสง่เสริมให้ กรรมการทกุท่าน
รวมทัง้ กรรมการท่ีเข้าใหม ่เข้าอบรมหลกัสตูรเก่ียวกบักรรมการ ซึ่งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เพือ่นําความรู้และประสบการณ์มาพฒันาองค์กรและปฏิบัติหน้าที่กํากบัดแูลกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัท
ได้เปิดเผยข้อมลูการเข้าร่วมอบรมของกรรมการ ตามหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทยไว้ในหวัข้อ
ประวตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร  
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คณะกรรมการ  

(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท    
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. มีอํานาจหน้าที่จดัการให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท  

2. กําหนดและทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจ   

3. กําหนดกลยุทธ์ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายความ 
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ที่ดี รวมทัง้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายจดัการ  และติดตาม

ดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามแผนการดําเนินธุรกิจ   

4. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทัง้ติดตามและสนบัสนนุให้ผู้บริหารและพนกังานนําไปปฏิบตัิ    

5. พิจารณามอบอํานาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้  ให้
กระทําร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอํานาจที่ได้มอบให้แก่
บคุคลนัน้ หรือให้บคุคลนัน้พ้นจากหน้าที่ และแต่งตัง้บคุคลอื่นขึน้แทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บคุคลผู้
ได้รับมอบอํานาจหรือแตง่ตัง้นัน้จะต้องปฏิบตัิงานตามข้อบงัคบั คําสัง่ และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้    

6. กําหนดอํานาจดําเนินการของบริษัท   

7. พิจารณาอนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ตามอํานาจดําเนินการของบริษัท ที่เกินกวา่อํานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลอื่นทําหน้าทีแ่ทน เว้นแตอ่ํานาจดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง กําหนดให้
ต้องได้รับอนมุตัิจากมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   

8. พิจารณาแผนพฒันาผู้ บริหารระดับสงูและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
กรรมการผู้จดัการ  

9. อนุมตัิงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี และดูแลให้มีการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชที่รับรองทัว่ไป   

10. กํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงทีม่ีประสทิธิภาพและประสทิธิผล   

11. กํากบัดแูลให้บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย อย่าง
เป็นธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้กํากบัดแูลให้บริษัทพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  
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12. แตง่ตัง้บคุคลที่บริษัทสง่ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  
 
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  

1. พิจารณาเรียกและกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
กรรมการผู้จดัการ  

2. เป็นประธานในท่ีประชมุ คณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น   

2.1 ดําเนินการประชมุ ตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบั และกฎหมาย   

2.2 ในการประชมุสนบัสนนุให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ  

2.3 สรุปมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   

3. สนบัสนนุให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ   

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

1. กํากบัดแูลเร่ืองการยื่น/ขึน้ทะเบยีนเอกสารด้านกฎหมายและการกํากบัดแูล และดแูลการดําเนินกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  

2. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดค่านิยม พนัธกิจ และเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว  

3. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลและประเมินประสิทธิภาพในการดําเนิน
กิจการของบริษัท  

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงสถานการณ์แวดล้อมและสถานภาพของบริษัท รวมทัง้ปัจจยัทัง้หมดที่มี
ความสาํคญั  

5. ควบคุมดแูลกิจกรรมโดยรวมทัง้หมดของบริษัท และดแูลให้กิจการของบริษัทดําเนินไปด้วยความราบร่ืนและมี 
ประสทิธิภาพ  

6. สนบัสนนุให้ฝ่ายบริหารปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพ  

7. ทํางานร่วมกบัประธานกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทบรรลเุป้าหมายใน
ด้านการกํากบัดแูลกิจการ  

8. ช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทโดยสมํ่าเสมอ  

9. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการอื่นๆ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงาน
ภายนอก  

10. ควบคมุดแูลกิจกรรมทางการเงินของบริษัท รวมทัง้การจดัทํางบประมาณ การรายงาน และการตรวจสอบ  

11. ทํางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มัน่ใจว่าเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจะได้รับการสนบัสนุน 
ทางการเงิน อยา่งเพียงพอ  

12. ช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทในการจดัทําแผน นโยบายและระเบียบสาํหรับการจดัหาเงินทนุ   

13. ดแูล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบตัิงานประจําตามปกติธุรกิจ  และดแูลกิจการทัง้ปวงของบริษัท เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทให้เป็นตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
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กําหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบของกฎหมายที่ เก่ียวข้อง และขอบเขตอํานาจที่
คณะกรรมการกําหนด  

14. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริง ในเร่ืองที่ เ ก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

15. มีอํานาจในการอนมุตัิการทําธุรกรรมของบริษัท เช่น คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร การซือ้
และ/หรือขายสนิทรัพย์ของบริษัท การกู้ และ/หรือให้กู้ ยืม การจดัซือ้จดัจ้าง ตามวตัถปุระสงค์การ ดําเนินงานของ
บริษัทภายใต้วงเงิน ที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งระบอุยู่ในอํานาจดําเนินการของบริษัท  โดยมีอํานาจการอนมุตัิ
รายการท่ีมีนยัสาํคญั เช่น   

• งบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อ
โครงการ   

• การกู้ เงินและการออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี วงเงนิ ไม่เกิน 10 ล้าน
บาท   

• การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม วงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท   

• การจดัหาสินค้า/บริการ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ วตัถดุิบ วสัด ุอะไหล ่ฯลฯ 
สาํหรับงาน โครงการ วงเงิน เกินกวา่ 50 ล้านบาท   

• การชดใช้คา่เสยีหายที่มีสาเหตจุากการใช้สินค้า หรือบริการของบริษัท (Claim) 
วงเงินไมเ่กิน 10  ล้านบาท   

• การลงนามในสญัญาขายโครงการ/บริการ ที่มีมลูคา่ไมเ่กิน 250 ล้านบาท   

• การลงนามในสญัญาขายโครงการ/บริการ สาํหรับโครงการครบวงจร (Turnkey) 
ทีม่ีมลูคา่ไมเ่กิน 150 ล้านบาท  

16. ดแูลให้การดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
อยา่งเคร่งครัด  

17. สนบัสนนุให้บริษัท ดําเนินกิจการภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม  
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คณะกรรมการบริหาร    

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 9 ทา่น ดงันี ้

1. นายวชิยั ตนัติกลุานนัท ์ ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายธนิก ศิริวฒันประยรู กรรมการบริหาร 
3. นายอุระ หวงัออ้มกลาง   
4. นายสุรศกัด์ิ อ าเพลิดเพรา 
5. นางสาวปัทมา  สุภาผล 
 
6. นางรติกานต ์ หวงัศิริ 
7. นางสาวสุวมิล จรรยานิทศัน์ 
8. นายอมรศกัด์ิ ฉ ่าแกว้ 
9. นายภูธร อาศพล 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานกรรมการ/รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมโรงงานและการตลาด 

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการและห่วงโซ่อุปทาน/ 
เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร/ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

กรรมการบริหาร/ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
กรรมการบริหาร/ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมโรงงานและการตลาด 

กรรมการบริหาร/ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารโครงการและห่วงโซ่
อปุทาน 
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หมายเหต ุ :  1. คณะกรรมการบริหารทกุทา่นเป็นผู้บริหารตามคํานยิาม “ผู้บริหาร” ของสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) จดัทําข้อเสนอแนะ ในการกําหนดนโยบาย กลยทุธ์ฯ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

2) พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุรกิจและการจด ัสรรงบประมาณประจําปี ตามที่กรรมการ 
ผู้จดัการเสนอมา เพื่อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

3) กํากบัดแูล และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบั ภาวะ
ของธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบั  

4) มีอํานาจในการอนุมตัิการทําธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและ 
บริหาร การซือ้และ/หรือขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ การกู้ และ/หรือให้กู้ ยืมเงิน การจัดซือ้จัดจ้าง ตาม
วตัถปุระสงค์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงิน ทีค่ณะกรรมการกําหนด   

5) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย  

 
  
ทัง้นี ้กรรมการบริหารรายใดรายหนึง่หรือหลายรายจะไมม่ีสทิธิออกเสียงในการอนมุตัิรายการตา่งๆ ท่ีกรรมการบริหาร รายใด
รายหนึง่หรือหลายรายดงักลา่ว รวมถึงบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของกรรมการบริหารดงักลา่วนัน้ มีความ ขดัแย้ง มีสว่นได้
เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย นอกจากนีห้ากรายการใด มีกรรมการบริหารที่ไมม่ี
สิทธิในการออกเสียงในการอนุมตัิรายการได้เนื่องจากมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่
ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จนส่งผลให้มีกรรมการบริหารผู้ มีสิทธิออกเสียงไม่มากกว่ากึ่ งหนึ่งของจํานวน

กรรมการบริหารทัง้คณะนัน้ การอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ง้นีh หากรายการดงักลา่ว
จําเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น กําหนดให้คณะกรรมการ ต้องนํารายการดงักลา่วเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป  
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ทา่น ดงันี ้

1.  นายชยัจิตร  วงศ์เมธีสเุมธ                        ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

2.  นายธนชาติ  ธนเศรษฐกร                         กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

3.  นายกนัชนะพล วนั คอมเพอร์นอล์เลอ       กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       
  
หมายเหต ุ:  1.  กรรมการลาํดบัท่ี 1-3 เป็นผู้ทีม่ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัท 

                   2.  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี  
  
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1)   สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบั ผู้ สอบบญัชี
ภายนอกและผู้ บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจํา ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ห็นวา่จําเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชี
ของบริษัทฯ ได้    

2)   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดทีรั่บผิดชอบ เก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน   

3)   สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

4)   พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้   

5)   พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

6)   จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลงนาม โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ  

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
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(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาด หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละทา่น  

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบตัร (Charter)   

(ซ) รายการอืน่ท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

 

7)   ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. พลเอก ชเูกียรติ ตนัสวุฒัน์             ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ  

2. นายวิชยั ตนัติกลุานนัท์               กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/กรรมการบริหาร 

3. นายอรุะ  หวงัอ้อมกลาง                กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ:   กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี  
  
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารง
ตําแหนง่ กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการผู้จดัการ  

2) คดัเลอืกบคุคลที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ และกระบวนการท่ีกําหนดไว้  

3) เสนอผลการสรรหาตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

4) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้ จดัการใหญ่ และกรรมการผู้ จดัการตาม Performance Agreement 
ของแต่ละปี และพิจารณากําหนดค่าตอบแทน   ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง ค่าเบีย้ประชุม เงินรางวลัและผลประโยชน์
อืน่ๆ ให้แก่ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กรรมการผู้ จดัการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ  

5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน ซึ่งรวมถึง  คา่เบีย้ประชมุ เงินรางวลัและผลประโยชน์อื่นๆ สาํหรับกรรมการบริษัทฯ และ
คณะอนกุรรมการท่ีบริษัทฯ แตง่ตัง้ โดยมีหลกัเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบ และเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
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6) พิจารณากําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้ บริหารระดับสงู โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็น 
ธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

7) ปฏิบตัิการอืน่ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

  
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
(1) กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท  

ในการแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ประกอบด้วย กรรมการอิสระ

จํานวน 2 ราย จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทัง้หมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา
คดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และตามข้อบงัคบัของบริษัท และ
เป็นผู้ เสนอช่ือผู้ทีม่ีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือ่ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความรู้หลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือเสนอขออนมุตัิแต่งตัง้ต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น  
  
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือกรรมการที่มี
คณุสมบตัเิหมาะสม โดยใช้วิธีการแตง่ตัง้กรรมการแตล่ะรายต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้ 
หมดซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง   
  
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการแตง่ตัง้กรรมการโดยผู้ ถือหุ้น มีดงัตอ่ไปนี ้       

(1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะให้มาประชุมแทนมีสิทธิลงคะแนน หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในจํานวน
หุ้นท่ีตนถืออยู ่ 

(2) ให้ที่ประชุมลงคะแนนออกเสียงเลือกบุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล โดยผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายต้อง 

ลงคะแนนเสยีงที่ตนมีอยูท่ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้  

(3) บคุคลทีไ่ด้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาถือว่าเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากบัจํานวน กรรมการที่
จะพงึมี ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัแตเ่กินจํานวน กรรมการที่จะพึงมีใน
ครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุมีคะแนนอีกหนึง่เสยีง เป็นเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จํานวนกรรมการเทา่ที่จะพงึมี  

กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตอุื่นนอกเหนือจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล ซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้มติการ แต่งตัง้บคุคล
เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วต้องได้รับคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่ 
  
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปีทุกครัง้ จะมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งห่นึงในสาม ถ้าจํานวน
กรรมการที่เหลืออยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ลงตวั ให้กรรมการจํานวนที่ใกล้เคียงที่สดุกับ
สว่นหนึง่ในสามพ้นจากตําแหนง่  
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คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดคุณสมบัตทิี่เหมาะสมของกรรมการอิสระเท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้    

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม หรือ

นิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ทีเ่ก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆด้วย 

2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯยอ่ย บริษัทฯร่วม บริษัทฯยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้    

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอาํนาจควบคมุหรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มอีํานาจควบคมุของบริษัทฯหรือบริษัทฯยอ่ย  

 4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯยอ่ย บริษัทฯร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ทีม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯ
ยอ่ย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อย กวา่ 2 ปี

ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้     

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
ด้วย การรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อืน่ทํานองเดียวกนั ซึง่ 

เป็นผล ให้บริษัทฯหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ีต้่องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทีม่ีตวัตนสทุธิของ
บริษัท หรือตัง้แต ่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ ทัง้นี ้ การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตาม
วิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย วา่ด้วย
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กิดขึน้ ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั    

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีัของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯยอ่ย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสาํนกังานสอบ บญัชี 
ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯยอ่ย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  
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6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯยอ่ย บริษัทฯ
ร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง    ทัง้นีใ้นกรณีทีม่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือ 

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของ ผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  
  
7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ทีเ่ก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ   

8) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

9) กรรมการอิสระท่ีมคีณุสมบตัติาม 1) – 8) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯให้ตดัสนิใจในการ 
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯยอ่ย บริษัทฯร่วม บริษัทฯยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้   
  
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอสิระ    

1) ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายให้เทา่เทียมกนั  

2) ดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึง่มี
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั  

3) ให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัรายการท่ีบริษัทฯต้องขอมติเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

4) เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อตดัสนิใจในกิจกรรมที่สาํคญัของบริษัทฯ  

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  

ในการสรรหาผู้มาดาํรงตาํแหนง่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการคณะกรรมการบริหารจะ
เป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้นในการกลัน่กรองสรรหาบคุคลที่มคีณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสมมคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะ
และ ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารงานให้

บรรลวุตัถปุระสงค์เปา้หมายทีค่ณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
คา่ตอบแทนพจิารณาอนมุตัิ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  นอกจากนีค้ณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารในระดบัรองกรรมการผู้จดัการขึน้ไปและเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป    
  
การสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  

     บริษัทได้กําหนดแผนการคดัเลอืกบคุลากรผู้สบืทอดตาํแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูอยา่งโปร่งใสและยตุิธรรม โดย

คํานงึถึง ความสามารถของบคุลากรในการพฒันาและสร้างความแข็งแกร่งมัน่คงให้แก่บริษัท ซึง่บคุลากรดงักลา่วจะ
ได้รับการ พฒันาความรู้ ความชํานาญทีเ่หมาะสม รวมทัง้เรียนรู้งานในทกุด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับการเป็น



[การก ากับดูแลกิจการ]  
  

   

รายงานประจ าปี 2559  

ผู้นําของ บริษัท  นโยบายดงักลา่วนีเ้ป็นการเพิ่มความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้าและพนกังานของบริษัทวา่หาก
ตําแหนง่ ผู้บริหารระดบัสงูวา่งลง บริษัทจะสามารถดาํเนินงานได้อยา่งตอ่เนื่องไมเ่กิดปัญหาในการบริหารงาน 
  
9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

(1) กลไกในการกํากบัดแูลการดําเนนิงาน     

           ปัจจบุนัการเสนอช่ือและใช้สทิธิออกเสยีงแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยและบริษัท

ร่วม ดําเนินการโดย คณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารสง่กรรมการและ/หรือผู้บริหารเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทจะเป็นไป

ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท  โดยบคุคลที่ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือ บริษัท

ร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

1. ก่อนลงมติหรือทาํรายการสาํคญัใดๆ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ  

2. ตวัแทนต้องดแูลให้ข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยระบกุารปฏิบตัิตามเกณฑ์รายการเก่ียวโยง การได้มา หรือ
จําหนา่ยไป ซึง่สนิทรัพย์ และดําเนินการให้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก.ล.ต. และหลกัเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้อง  

3. นําเสนอผลการดาํเนินงานหรือรายการใดๆที่มีนยัสาํคญัของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตอ่ 
คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส  

4. กํากบัดแูลให้มกีารจดัเก็บข้อมลูและการบนัทกึบญัชีของบริษัทดงักลา่วให้บริษัทสามารถตรวจสอบ 
ได้และรวบรวมมาจดั ทํางบการเงิน รวมได้ทนัตามกําหนด    

5. กํากบัดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงนิ ลงทนุของบริษัทให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม  

6. กํากบัดแูลให้บริษัทดงักลา่วมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

7. กํากบัดแูลให้บริษัทดงักลา่วมีหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

(2) บริษัทไมม่ีข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอืน่ในการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

(Shareholders’agreement) ทีม่ีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินงานของกลุม่บริษัทหรือตอ่การบริหารงาน หรือม ี
อํานาจควบคมุหรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัสว่นการถือหุ้นปกติ  

  
9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   

บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่บริษัทหลงัจากที่ได้รับ การ
แตง่ตัง้ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 
แหง่พระราชบญญัตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้บทกําหนดโทษทีเ่กียวข้อง  พร้อม ทัง้รายงานตอ่

ประธานกรรมการ ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง  และเลขานกุารบริษัทจะสรุปจํานวน การถือหลกัทรัพย์
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส   นอกจากนีบ้ริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูมีหน้าที่
รายงานการมีสว่นได้เสยีตอ่บริษัทหลงัจากได้รับ การแตง่ตัง้ และให้รายงานทกุครัง้ภายใน 3 วนั นบัแตว่นัท่ีมกีาร
เปลีย่นแปลง และเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่รายงาน ดงักลา่วให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
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บริษัทมีนโยบายการควบคมุดแูลการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อเป็นข้อมลูในการซือ้-ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทลว่งหน้า โดย จะให้
เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ รับรู้ข้อมลูเทา่นัน้ และจะเปิดเผยข้อมลูให้พนกังานของบริษัทรับทราบเฉพาะสว่นท่ี จําเป็นตอ่
การปฏิบตังิานเทา่นัน้ ทัง้นี ้  บริษัทยงักําหนดให้มวีิธีการควบคมุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในการ นําข้อมลู
ความลบัของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตวั โดยมีการกําหนดบทลงโทษพนกังานท่ีฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามกฎ ไว้อยา่งชดัเจน 
และมีการกําหนดกฎเกณฑ์ซึง่มีรายละเอยีดของข้อกําหนดดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของ 
บริษัท  

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องไมน่าํความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของ บริษัทไป
เปิดเผย หรือ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่า่โดยทางตรง หรือทางอ้อม 

และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม  

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไมท่ําการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ ของ
บริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทาํนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือ 
ข้อมลูภายในของบริษัทอนัอาจกอ่ให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดนีใ้ห้
รวมความถึงญาติสนิท (“ญาติสนิท” หมายความวา่ บคุคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทาง สายโลหิต ทางการสมรสและ
โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย เช่น บดิา มารดา คูส่มรส บตุร พี่น้อง ลงุ ปา้ น้า อา รวมทัง้ คูส่มรสของบคุคล

ดงักลา่วเป็นต้น) ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ ลกูจ้างของบริษัทฯด้วย   

4. กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท จะต้องไมท่ําการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท  เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนทีง่บการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน  

5. บริษัทได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน (สญัญาวา่จ้าง) ซึง่จะมอบให้แก่พนกังานทกุระดบั ก่อนเร่ิม งาน
โดยสรุปนโยบายสาํคญั คือในระหวา่งการวา่จ้างหรือสิน้สดุการเป็นพนกังาน พนกังานตกลงจะไม ่ เปิดเผย

ข้อมลูความลบัตา่งๆ ของบริษัท  คูค้่าและลกูค้าของบริษัท   

บริษัทได้กําหนดโทษทางวินยัสาํหรับผู้ ฝ่าฝืนข้อกําหนดดงักลา่ว โดยบริษัทจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตกัเตอืนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ พกังาน ปลดออก หรือไลอ่อก แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ 
แนวทางดงักลา่วได้ผา่นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปี 2559   

 1.คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีัดงันี ้

- บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีทีผู่้สอบบญัชีัสงักดั บคุคลหรือกิจการ

ทีเ่ก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีทีผู่้สอบบญัชีสงักดั  ในรอบปีบญัชีทีผ่า่นมาเป็น 

จํานวนเงินรวม 3,600,000 บาท   
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- สาํหรับบริษัทยอ่ย บริษัท โกล คอนซลัติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั มีการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
ให้แก่บริษัท สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั ในรอบปีบญัชีทีผ่า่นมาจํานวน 100,000 

บาท  
  
  
       บริษัทยอ่ย  

- ไมม่ี –  
  
9.6 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดใีนเร่ืองอื่น  

-ไมม่ี-   
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)     

บริษัทได้ตระหนกัถงึการดําเนินธกิุจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคาํนงึถึงความรับผิดชอบตอ่ 
สงัคมและ  สิง่แวดล้อม และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholders) เพือ่ความยัง่ยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม โดย 
มุง่เน้นให้ผู้บริหารและพนกังานมจีดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั  

การปฎิบตัิงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจปกติ (in -process)  
ดงัต่อไปนี ้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
• หลกีเลีย่งการดาํเนินการท่ีอาจกอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หากมเีหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ 

จะปฏิบตัิตามข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และพิจารณาด้วยความเป็นธรรม  
• ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการไมส่จุริตเพื่อทําลายคูแ่ขง่  
• ไมล่ะเมิดทรัพย์ทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ เช่น ใช้ซอฟแวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถกูต้องตามกฎหมาย  

2. การเคารพสทิธิมนุษยชน  
• โอกาสเทา่เทียมกนัในการจ้างงาน บริษัทยดึมัน่นโยบายในการเกณฑ์พนกังาน การจ้างงาน การฝึกอบรม 

การเลือ่นขัน้ และการดแูลพนกังานทกุคน โดยปราศจากการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา สผิีว ถ่ินกําเนดิ 
อาย ุเพศ ความพิการ หรือ ปัจจยัอืน่ๆ ทีไ่มเ่ก่ียวกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจตามกฎหมายของบริษัท  

3. การฎิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
• บริษัทจะไมใ่ช้การบงัคบัหรือแรงงานท่ีไมเ่ต็มใจ ทกุรูปแบบ นอกจากนีบ้ริษัทจะไมใ่ช้แรงงานเด็ก  คําวา่  

“เด็ก” หมายถึงบคุคลที่มีอายนุ้อยกวา่ 15 ปี (หรือ14 ปีตามกฎหมายท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ตา่กวา่) หรือ 
ตามกฎหมายทีกํ่าหนดอายขุัน้ตํา่ไว้   

• เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องทกุข์จากพนกังานและนําข้อคิดเหน็จากพนกังานมาพฒันาปรับปรุง       
การทํางาน  วิธีปฏิบตัใินการจ้างงาน ดแูลพนกังานให้สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบในประเทศ และ
ภมูิภาคที่ปฏิบตัิงานอยู ่ รวมทัง้มมีาตรการคุ้มครองผู้ ร้องทกุข์และผู้ เก่ียวข้อง  

• บริษัท รักษาสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีถกูสขุลกัษณะ ปลอดภยั มีประสทิธิภาพ โดยปราศจากการ 
เลอืกที่รักมกัทีช่งัและการรบกวนรังควาญ ปราศจากบคุคลท่ีประพฤติลว่งละเมิดทางเพศหรือเชือ้ชาต ิ
ศาสนา เร่ืองหลอกลวง ซึง่ทําให้เป็นอปุสรรคในการทํางาน นอกจากนีค้วามปลอดภยัในสถานท่ีทํางาน 
เป็นสิง่แรกที่บริษัทจะต้องเอาใจใส ่ พนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัอนามยั
และความปลอดภยั รวมถึงระเบยีบและนโยบายของบริษัท  

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
• เปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้บริโภคอยา่งชดัเจน ถกูต้องตามข้อเทจ็จริง  
• ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของผู้บริโภคตอ่ผู้อืน่ นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน  
• พฒันาผลติภณัฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและมคีณุคา่ตอ่สงัคมและ

สิง่แวดล้อม  
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5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
บริษัทเลง็เห็นถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดย 
บริษัทได้มุง่ พฒันาปรับปรุงระบบการทํางานของเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีเพือ่ให้สามารถลดการใช้ไฟฟา้ 
และพลงังานของเคร่ืองจกัรตอ่จํานวนผลผลติที่เพิ่มขึน้ การจํากดัและลดปริมาณฝุ่ นละอองของโรงงาน และ 
การผลติพลงังานไฟฟา้โดยการใช้ของเสยีในโรงงาน (Waste Heat Recovery)  

  
            6.  การร่วมพัฒนาชุมชนและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

ในด้านงานก่อสร้างโรงงานผลติซีเมนต์ ปัญหาหนึง่ทีบ่ริษัทฯ ต้องให้ความสนใจคือ การขาดแรงงาน ท้องถ่ินทีไ่ด้
คณุภาพ ซึง่อนัท่ีจริงแล้วมใิช่แคอ่ตุสาหกรรมซเีมนต์เทา่นัน้ท่ีประสบปัญหานี ้  แตเ่ป็นประเด็นท่ีท้าทายสาํหรับ
ทกุๆ ภาคอตุสาหกรรมที่ตัง้อยูน่อกเขตเมืองหลวง  อตุสาหกรรมซีเมนต์ สามารถมีสว่นช่วยเหลอืในการพฒันา
แรงงานท่ีมีฝีมือเพื่อให้เพยีงพอกบัความต้องการแรงงานใน สภาวะที่โครงสร้างพืน้ฐานในเมืองตา่งๆ กําลงั
ขยายตวั  

  
           7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม                
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย  
 
   -ไมม่ี-  

  
การด าเนินธุรกิจที่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

-ไมม่ี-  
  
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)  

-ไมม่ี-  
  
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

•    บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  หลกีเลี่ยงการทจุริต และห้ามจ่ายหรือรับสนิบนในทกุรูปแบบ และ 
หากพบการทจุริตจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม รวมทัง้จะไมส่นบัสนนุบคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ ท่ีทจุริตคอร์รัปชัน่ 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
 



[การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง] 

รายงานประจําปี 2559   

  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง     
   จากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่ 3/2559  เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559    โดยมีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ 3 ทา่น ซึง่ ประชมุรับทราบวา่บริษัท บีพีอาร์ โปร จํากดั ได้ขอถอนตวัออกจากการเป็นผู้  
ตรวจสอบภายในเนื่องจากบคุลากรไมเ่พียงพอ โดยให้ทําการสรรหาผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ภายหลงัจากที่ได้ทําการ 
สรรหาบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน 2 แหง่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ลงมติแตง่ตงับริษัท พีแอนด์แอล อิน 
เทอร์นอล ออดิท จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจําปี  2559 

  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ     

    ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอล.ว.ี เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น 
แบง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบกบักรรมการตรวจสอบ รวม 3 ทา่น เป็นกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งทัง้หมด เป็นผู้ทีม่ี
ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมี นายธนกิ ศิริวฒันประยรู เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และมีนายสเุมฆ บาํรุงสขุ นายกนัชนะพล วนั คอมเพอร์นอล์เลอ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

  ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตัิหน้าที่โดยอิสระภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ให้กํากบัดแูลตามข้อกําหนดและระเบียบของบริษัทวา่ด้วยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัแนวทาง
ปฏิบตัิที่ดีและข้อกําหนดเร่ืองขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จดัทาํโดยตลาด หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมี
การประชมุกรรมการตรวจสอบ รวม 8 ครัง้ และได้เสนอผลการประชมุ ตอ่ คณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้ 

1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจําปี 2559 ทีอ่อกโดยผู้สอบบญัชีและผู้บริหารของบริษัทท่ี มี
หน้าที่รับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงิน ให้มคีวามถกูต้องเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบญัชีทีย่อมรับ โดยทัว่ไป
และเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องกบั ธุรกรรมของบริษัท มี
การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ โดยได้สอบถามและรับฟังคําชีแ้จงจากผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีในเร่ืองความถกูต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน และความเพยีงพอในการเปิดเผยข้อมลู ซึ่งคณะกรรมการมคีวามเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วมี
ความถกูต้อง ตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป   

2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้    ให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง  
ปฏิบตัิกบัผู้ตรวจสอบภายใน   และติดตามการดําเนินการแก้ไขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นท่ีมี  
นยัสาํคญัเพื่อให้มกีารควบคมุภายในท่ีเหมาะสม มีประสทิธิภาพ และปอ้งกนัหรือลดความเสี่ยงทีอ่าจจะ 
เกิดขึน้  

3. สอบทานการปฏิบตัิงานภายในของบริษัทให้สอดคล้องกบักฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดที ่
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมของบริษัทและทําการประเมินการกํากบัดแูลกิจการผลการสอบทานโดยรวมให้อยูใ่น 
เกณฑ์ที่ดมีีความรัดกมุพอสมควร  

 



[การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง] 

รายงานประจําปี 2559   

  

4. สอบทานและให้ความเห็นการทําธุรกรรมของบริษัทกบักิจการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดการขดั 
แย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทํารายการของบริษัทให้มคีวามสมเหตผุลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การ
ดําเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วน  
  

5. พิจารณาสรรหาผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยได้มีการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชี  คณะกรรมการ 
ได้พิจารณาคดัเลอืกบริษัท สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จํากดั เพื่อทาํหน้าที่นีแ้ละให้ความเห็นตอ่ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นในการแตง่ตัง้ นายชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษา แหง่ 
บริษัท สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี 2559  

  
6. พิจารณาผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทน และเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัท เพื่อ 

แตง่ตัง้บริษัท บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท พิจารณา 
แผนการตรวจสอบประจําปีและติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจวา่การควบคมุภายในม ี
ประสทิธิภาพเพียงพอ โดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บริษัทมีการรายงานข้อมลูทาง 
การเงินของบริษัท และการดําเนินงานมีระบบการควบคมุภายใน มีการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตัิตาม 
กฎหมาย ข้อกําหนด และระเบยีบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ทีเก่ียวข้อง มกีารเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และข้อมลู 
ระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งถกูต้อง   พอเพียง    โปร่งใส  

             เช่ือถือได้ รวมทัง้มกีารพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  
  

  
นายธนิก   ศิริวฒันประยรู  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  
  

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับการปฏิบัติงานของบริษัท  
  

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
ในปี 2559 บริษัทไมม่ีผู้ตรวจสอบภายใน  

  
หวัหน้างานกํากบัการปฏิบตัิงานของบริษัท   
ในปี  2559 บริษัทไมม่ีหวัหน้างานกํากบัการปฏิบตัิงานของบริษัท  



[รำยกำรระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

รายการระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกัน      

• รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ในปี 2559 มีรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้กบับริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่เก่ียวข้องกนัได้ทาํการซือ้ขาย หรือตกลงวา่จ้าง
งานโดยใช้เง่ือนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก โดยได้แสดงไว้แล้ว    ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ข้อ 29 

• ขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯได้กําหนดมาตรฐานและขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัโดยจะกําหนดให้การเข้าทํารายการของบคุคล 

ท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโดยจะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย  จะไม่มีสิทธิในการลงคะแนน  

• นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯประมาณการวา่รายการระหว่างกนัในปัจจบุนัมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตอย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากเป็นลกัษณะธุรกิจการค้าทัว่ไปซึง่เป็นไปตามการค้าปกต ิ อาท ิ รายได้ค่าท่ีปรึกษาทางเทคนิค 
รายได้จากการให้บริการด้านวศิวกรรม ลูกหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้า เป็นต้น นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่างกนัใน
อนาคตจะต้อง ใช้นโยบายราคา และเง่ือนไขที่ยตุธิรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก และต้องเป็นไปตาม
กฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยการเปิดเผยชนิดและมลูค่า
ของรายการระหว่างกนั พร้อมทัง้เหตผุลของรายการระหวา่งกนัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหนุของบริษัทฯรวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูใน
รายงานประจําปี  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 
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คณะกรรมการบริษัท 
 
1. นายธนิก ศิริวัฒนประยรู อายุ 76 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  ประธานกรรมการ 
  -  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
  -  ที่ปรึกษา 
  -  รักษาการกรรมการผู้จดัการ (เข้ารับตาํแหนง่ 22 พฤศจิกายน 2559) 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  18 มีนาคม 2554 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  A.C.I.B.– Associated Chartered  Institute of Bankers, London, England 

  -  บญัชีบณัฑิต (บช.บ) และพาณิชศาสตรบณัฑิต (พศ.บ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  -  Certificate - Proficiency in English, Cambridge University, England 

  -  หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP 157/2012) – IOD 
  -  หลกัสตูร Role of the Chairman Program  (RCP 29/2012) – IOD 
  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 90/2011) – IOD 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2554   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  
  -  2544 – 2546  ที่ปรึกษาด้านการเงิน  บริษัท โอลมิเปียไทย จํากดั  
  -  2541 - 2544  ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส  ควบคมุดแูลด้านสถาบนัการเงินและสาขาตา่งประเทศ  
   บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  -  IOD Member Engagement Committee  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  -  ที่ปรึกษาด้านธุรกิจตา่งประเทศ สาํนกักฎหมายธร์มสาร จํากดั  
 
 

 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 
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2. นายอุระ หวังอ้อมกลาง  อายุ 78 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  รองประธานกรรมการ 
  -  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
  -  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  -  ที่ปรึกษา 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  3 มีนาคม 2556 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  -  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา   
  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) – IOD 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2556 – มิ.ย.2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
   บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2549   ประธานศาลรัฐธรรมนญู 
  -  2541 – 2549   ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู  
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  (ไมม่ี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

3. นายวิชัย ตันติกุลานันท์  อายุ 76 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
  -  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  14 พฤษภาคม 2553 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  นิติศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  
  -  พทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติศกัดิ์ Colombo, Sri Lanka 

  -  นิติศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  -  เนติบณัฑิตไทย  สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติสภา 

  -  หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  (วปอ. รุ่น 35) 
  -  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 2006) – IOD 

  -  หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP 2006) – IOD 

  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 2005) - IOD 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2553 – 2555  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2554 – 2555  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
   บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2555 – 2557  กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2551 – 2553  กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ นครหลวงไทย 
  -  2550 – 2551  คณบดีคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
  -  2547 – 2548  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จํากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  -  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  -  ผู้ทรงคณุวฒุิสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 

 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

4. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร อายุ 46 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  กรรมการอิสระ 
  -  กรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  26 เมษายน 2556 – 3 มกราคม 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาไฟฟา้กําลงั  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  -  Modern Managers Program, คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -  ประกาศนียบตัรบณัฑติ การภาษีอากร  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เตรียมวิศวเคร่ืองกล  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program  (DAP 112/2014) – IOD 
  -  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014) – IOD 
  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 215/2016) - IOD 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2543 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ฝ่ายขายและการตลาด และฝ่ายการเงินและบญัชี 

    บริษัท ยนูิเพาเวอร์เอ็นย-ีเนียร่ิง จํากดั 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  -  กรรมการบริหาร ฝ่ายขายและการตลาด และฝ่ายการเงินและบญัชี บริษัท ยนูิเพาเวอร์เอ็นยี-เนียร่ิง จํากดั (อาชีพ
หลกั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

 
5. พล.อ. ชูเกียรติ ตนัสุวัฒน์ อายุ 73 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  กรรมการอิสระ 
  -  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  10 ตลุาคม 2556 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นท่ี 15 
  -  หลกัสตูรการรบพิเศษ (จู่โจม-โดดร่ม) 
  -  โรงเรียนเหลา่ทหารม้า หลกัสตูรชัน้นายร้อย 
  -  โรงเรียนเหลา่ทหารม้า หลกัสตูรชัน้นายพนั 
  -  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุที่ 56 
  -  วิทยาลยัการทพับก  ชดุที่ 36 
  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) – IOD 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2556 – มิ.ย.2559 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2546   ผู้ทรงคณุวฒุิพเิศษกองทพับก 
  -  2544 – 2546  ที่ปรึกษาประธานวฒุิสภา 
  -  2540 – 2542   ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ กระทรวงมหาดไทย 
 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  -  รองประธานคณะกรรมการอาํนวยการแขง่ม้า ราชตฤณมยัสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูระภมัถ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

6. นายวรุณ ชาวเดอร์ร่ี  อายุ 31 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (ตวัแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. Ltd.) 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  14 พฤษภาคม 2556 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  Master of Business  Administration, Murdoch University, Australia 
  -  Bachelor of Business, Miami University, USA 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง (ถือโดย CG Cement Global Pte. Ltd.) 69,979,915 หุ้น หรือเทา่กบั 9.967% 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ   (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2554 – 2555  กรรมการ บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  -  กรรมการ บริษัท CG CORP 
  -  กรรมการ บริษัท CG  Cement Global PTE. Ltd.  
  -  กรรมการ บริษัท Global Cement Capital Partner Ltd. 
  -  กรรมการ บริษัท CG Biotech PVT. Ltd. 
  -  กรรมการ บริษัท CG Realty  
  -  กรรมการ บริษัท CG Foods (India) PVT. Ltd.  
  -  กรรมการ บริษัท Cinnovation INC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

7. นายกนัชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียบ วัน คอมเพอร์นอล์เลอ อายุ 36 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  กรรมการอิสระ 
  -  กรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  23 สงิหาคม 2557 – 9 มกราคม 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  Master of Science in Financial Analysis, University of  San Francisco 
  -  Bachelor of Economics, University of Sydney 
  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 115/2015) – IOD 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2549 – 2557  กรรมการ บริษัท Voxtron nv, Temse, Belgium 
  -  2553 – 2555  Vice President บริษัท Merchant Partners Public Co., Ltd. 
  -  2555 – 2556  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2555 – 2557   Vice President บริษัท Siam Commercial Bank Securities Co.,  Ltd.  
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  -  กรรมการ บริษัท BluePOOL Asia Equity Absolute Return Fund Ltd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

8. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ อายุ 76 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  กรรมการอิสระ 
  -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  28 สงิหาคม 2557 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนษุย์ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 
  -  พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (บริหารการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  -  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  -  ประกาศนียบตัร Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  -  ใบอนญุาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 2851/2529 
  -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 118/2015) - IOD 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไม่มี) 
  -  คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
  (ไม่มี) 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกรำคม 2560) 
  -  2551 – 2554  ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด บริษทั ยโูรแทรค จ ากดั  
  -  2547 – 2548   ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด บริษทั กรุงไทย แอกซ่าประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
  -  2547 – 2548    ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกจิกำรหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่ำนมำ 
  (ไม่มี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

9. นายพาราส มิตตอล  อายุ 33 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (ตวัแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. Ltd.) 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  12 ตลุาคม 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  Bachelor of Commerce (B.COM), Accounting and Finance, Delhi University 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2554 – 2558   Statistical Computations and Legal Vetting, PNJ Legal Consultants LLP 
  -  2553 – 2554   Compliance planning and Financial Presentation, Hilton Hotels International 
  -  2551 – 2553   Supervision, Team Management and Tax Planning, Intercontinental Hotels Group 
  -  2549 – 2551  Liasioning with statuary authorities & Legal and Financial Research, Singhania & 
Company 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  -  Financial Analysis, Strategy Management and Corporate Finance, Chaudhary Group Nepal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

คณะผู้บริหาร 
 
1. นายสุรศักดิ์ อ าเพลดิเพรา อายุ 44 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวศิวกรรมโรงงานและ การตลาด 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  5 มิถนุายน 2557 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  ก.ค. 2559  รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2557 – มิ.ย.2559 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ บริหารโครงการ 
   บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2555 – 2557  ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด 
   บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2554 – 2555  ผู้จดัการสว่นวิศวกรรมเคร่ืองกล บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2552 – 2554  วิศวกรเคร่ืองกลอาวโุส บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2550 – 2552  ผู้จดัการสว่นวิศวกรรมเคร่ืองกล บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2548 – 2550    ผู้จดัการแผนกวิศวกรรมเคร่ืองกล บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2547 – 2548  วิศวกรเคร่ืองกล บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2546 – 2547  วิศวกรเคร่ืองกล บริษัท  โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
  -  2544 – 2546  วิศวกรเคร่ืองกล บริษัท นาสเซทติ (ประเทศไทย) จํากดั 
  -  2540 – 2544  วิศวกรเคร่ืองกล บริษัท ทีพีไอ โพลนี จํากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  (ไมม่ี) 

 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

2. นางสาวปัทมา สุภาผล  อายุ 41 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารโครงการและหว่งโซอ่ปุทาน 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  23 ธนัวาคม 2559 – 27 ธนัวาคม 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 
  -  บญัชีบณัฑิต (บช.บ.) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
  -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก 
  -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2557 – มิ.ย.2559 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน  
   บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2556 – 2557  ผู้จดัการสว่นบริหารหว่งโซอ่ปุทาน บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2550 – 2556  ผู้จดัการสว่นจดัสง่ บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2550   ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ หจก.แสงชยั อีควิพเม้นท์ (1984) 
  -  2546 – 2549  หวัหน้าฝ่ายจดัสง่สนิค้า บริษัท เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) จํากดั – นิคมอตุสาหกรรม
แหลมฉบงั 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  -  กรรมการ บริษัท โกล คอนซลัติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

3. นางรตกิานต์ หวังศิริ  อายุ 49 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  12 ตลุาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
  -  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  -  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
  (ไม่มี) 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกรำคม 2560) 
  -  2558 – ธ.ค.2559 ผูจ้ดัการอาวโุสส่วนบญัชี บริษทั แอล.ว.ี เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
  -  2543 – 2558  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และเลขานุการบริษทั บริษทั เอม็ ล้ิงค ์ เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
  -  2534 – 2543    ผูจ้ดัการบญัชี บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั  

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในกจิกำรหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่ำนมำ 
  (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

4. นายอมรศักดิ์ ฉ ่าแก้ว  อายุ 37 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรมโรงงานและการตลาด 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  7 ธนัวาคม 2559  
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2554 – ธ.ค.2559 ผู้จดัการสว่นวิศวกรรมเคร่ืองกล กลุม่ 4 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2553 – 2554  วิศวกรเคร่ืองกลอาวโุส บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2550 – 2553  วิศวกรเคร่ืองกล บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2549 – 2550   ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท จนู ประเทศไทย จํากดั 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  (ไมม่ี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

5. นายภธูร อาศพล  อายุ 38 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการและหว่งโซอ่ปุทาน 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  7 ธนัวาคม 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  อตุสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาเคร่ืองต้นกําลงัอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2558 – ธ.ค.2559 ผู้จดัการสว่นบริหารหว่งโซอ่ปุทาน บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2557 - 2558  ผู้ช่วยผู้จดัการสว่นบริหารหว่งโซอ่ปุทาน บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2556   ผู้จดัการแผนกจดัหา (งานเคร่ืองกล) บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2555   ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกจดัหา บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2554   ผู้ ชํานาญงานจดัหาอาวโุส บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2554   ผู้ ชํานาญงานจดัหา บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2550 - 2553  พนกังานจดัซือ้ บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2547 - 2549  วิศวกรจดัซือ้ บริษัท ซมัมิท ออโต้ซีท อินดรัสทรี จํากดั  
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  (ไมม่ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

6. นางสาวสุวิมล จรรยานิทัศน์ อายุ 47 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  7 ธนัวาคม 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
  -  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    (ไมม่ี) 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2558 – ธ.ค.2559 ผู้จดัการสว่นบญัชี บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
  -  2556 - 2558  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ซิเคยีวริทสั (ประเทศไทย) จํากดั  
  -  2543 - 2556  เจ้าหน้าที่บญัชีอาวโุส บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป จํากดั  
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  (ไมม่ี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 

 รายงานประจํา ปี 2559    

  

 
เลขานุการบริษัท 
 
1. นางสาวสุพตัรา เผือกพลู อายุ 48 ปี 
ต าแหน่ง 
  -  เลขานกุารบริษัท 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
  -  14 สงิหาคม 2551 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
  -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  -  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
  -  หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
  -  หลกัสตูร Corporate Secretary Development  Program รุ่นที่ 10 โดยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและสมาคมบริษัทจด
ทะเบียน 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  -  ของตนเอง    561 หุ้น หรือเทา่กบั 0.00008% 
  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
  (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560) 
  -  2550 – 2551  นกัลงทนุสมัพนัธ์อาวโุส บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

  -  2540 - 2549  เจ้าหน้าที่หลกัทรัพย์ บริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
  (ไมม่ี) 



[รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]  

 รายงานประจําปี 2559    

  

รายละเอียดเกียวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมและ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง   

รายช่ือกรรมการ และผู้บริหาร  
ณ 6 กรกฎาคม 2559 

 
 
 
 

รายช่ือบริษัท 
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บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) W,// X,// Y,// Z,// / / / / / /// /// /// /// /// /// 

บริ
ษัท

ยอ่
ย 1 บจ. โกล คอนซลัติง้ แอนด์ เทรดดิง้            / / /   

2 บจ. แอลวี ยโุรป เอส. เอ.         /  /     

บริ
ษัท

ร่ว
ม 

3 Ceminter Pte. Ltd.                
4 บจ. แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง 

(เทียนจิน) 
               

5 Global Cement Capital  
Partners Ltd. 

      /         

กิจ
กา

รที่
คว

บค
ุม

ร่ว
มก

นั 

6 บจ. บีแอลวีที แอลแอลซี                

บริ
ษัท

ที่เ
กี่ย

วข้
อง

 

7 บจ. แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท                
8   บจ. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์  

แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 
  /             

9 บจ. ยนิูเพาเวอร์ เอ็นยีเนียร่ิง      //          
10 BluePOOL Asia Equity Absolute 

Return Fund Ltd. 
       /        

11 CG Cement Global Pte. Ltd.       /         
12 CG Biotech PVT. Ltd.       /         
13 CG Realty       /         
14 CG Food (India)  PVT. Ltd.       /         
15 Cinnovation INC.       /         
16 CG CORP       /         

 

หมายเหต ุ  w = ประธานกรรมการ  X = รองประธานกรรมการ  Y = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  Z = กรรมการผู้จดัการ  / = 
กรรมการ               // = กรรมการบริหาร   /// = ผู้บริหาร 



[รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]  

รายงานประจําปี 2559    

  

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม ไม่มีประวัติการถกูลงโทษ ในช่วง 5 ปีทผ่านมาใน
เร่ืองดังต่อไปนี)้ 
1) การกระทําการโดยไมส่จุริต หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง  
2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรือข้อความอนัเป็นเท็จที่อาจทําให้สาํคญัผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่

ควรบอกให้แจ้งใน   
สาระสาํคญัซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ หรือผู้ เก่ียวข้อง  

3) การกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทนุในการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
หรือมี หรือเคยมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุการกระทําดงักลา่ว  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[การวิเคราะห์และค าอธิบายฝ่ายจัดการ]  

รายงานประจําปี 2559    

  

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 
  

 
 

สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 กลุม่บริษัท มีผลกําไรสทุธิจํานวน 2.67 ล้านบาท กําไรลดลงจํานวน  

12.79  ล้านบาทหรือร้อยละ 83  เมื่อเปรียบเทียบกบัผลกําไรในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 เกิดจากปัจจยัดงันี ้

1. รายได้จากการขายและให้บริการ จํานวน  303.27 ล้านบาท  ลดลงจํานวน  302.06  ล้านบาทหรือร้อย

ละ 50 จากงวดเดียวกันของปี 2558 เนื่องจาก ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการเก็บรายละเอียดงาน

โครงการเก่าซึง่เพียง 2-3 โครงการ และยงัไมมีโครงการใหม ่ 

2. ต้นทนุขายและบริการ จํานวน 211.38 ล้านบาท ลดลงจํานวน  247.81  ล้านบาทหรือร้อยละ 54  จาก

งวดเดียวกนัของปี 2558 และมีอตัรากําไรขัน้ต้นเฉลี่ย 30%  ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 มี

อตัราผลกําไรขัน้ต้น 24% 

3. รายได้อื่น  จํานวน 34.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน  11.75 ล้านบาทหรือร้อยละ 52  จากงวดเดียวกนั

ของปี 2558 เกิดจากรายได้คา่นายหน้าโครงการจํานวน 18.61 ล้านบาท 

2559 2558 เพิ่มขึน้(ลดลง) %

รายไดจ้ากการขายและบริการ 303.27        605.33         (302.06)          -50%
ตน้ทุนขายและบริการ (211.38)      (459.19)       247.81            -54%
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น 91.89          146.14         (54.25)            37%

รายไดอ่ื้น 34.41          22.66           11.75              52%
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร (121.17)      (168.32)       47.15              -28%
ตน้ทุนทางการเงิน (2.10)          (1.60)           (0.50)              31%

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

และกจิกำรที่ควบคุมร่วมกนั 3.03            (1.12)           4.15                -371%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนั (0.34)          16.59           (16.93)            -102%

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ 2.69            15.47           (12.78)            -83%

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (0.02)          (0.01)           (0.01)              100%
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 2.67            15.46           (12.79)            -83%

หน่วย :  ลา้นบาท

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวำคม 2559



[การวิเคราะห์และค าอธิบายฝ่ายจัดการ]  

รายงานประจําปี 2559    

  

4. คา่ใช้จ่ายในขายและบริหาร  จํานวน  121.17  ล้านบาท ลดลงจํานวน  47.15 ล้านบาทหรือร้อยละ 28 

จากงวดเดียวกันของปี 2558  เกิดจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารดีขึน้ และมีการลดขนาด

กิจการ 

 
  งบแสดงฐานะทางการเงนิ    

 

                    

 
 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 ธันวาคม  2559 มีจํานวน 1,205.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  14  

จากสิน้ปี 2558  ซึง่เกิดจาก เงินจ่ายลว่งหน้าแก่ผู้จดัจําหนา่ย  เนื่องจากบริษัทเร่งปิดโครงการ และสง่มอบสนิค้า  

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559  มีจํานวน 1,130.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14  จากสิน้ปี 2558 เนื่องจาก  

 เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ้ื่นลดลงจํานวน  62.30  ล้านบาท 

 เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ลดลงจํานวน 83.35 ล้านบาท เนื่องจากมีการสง่มอบงาน 

  สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559 บริษัทฯ มีจํานวน 74.90  ล้านบาท ลดลง  5.95 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 7  เป็นผลมาจาก 

 ผลกําไรสทุธิจากการดําเนินงานสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559 จํานวน 2.66 ล้านบาท   

 ขาดทนุจากองค์ประกอบอื่นของสว่นผู้ ถือหุ้น  จํานวน  8.62 ล้านบาท 

หนว่ย :  ล้านบาท

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปล่ียนแปลง %

สินทรัพย์ 1,205.14 1,402.73 -14%

หนีส้ิน 1,130.24 1,321.88 -14%

  ส่วนได้เสียบริษัทใหญ่ 74.90 80.85 -7%

  ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 0 0

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 74.90 80.85 -7%

งบการเงนิรวม ณ 
รายการ



[การวิเคราะห์และค าอธิบายฝ่ายจัดการ]  

รายงานประจําปี 2559    

  

 
การวิเคราะห์สภาพคล่อง  

    

 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  สําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน  

30.38  ล้านบาท 

 

 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทนุจํานวน  27.75  ล้านบาท  ลดลงจากงวดเดียวกัน ของปี 2558 เป็นผล

เนื่องจาก ในปี 2558 บริษัทฯได้รับคืนเงินจ่ายลว่งหน้าเพื่อการลงทนุในบริษัท GCCP จํานวน 62.03 ล้านบาท (หรือคิด

เป็น 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ในปี 2559 มีเงินฝากติดภาระคํา้ประกนักบัธนาคารที่ครบกําหนดจํานวน 26.87 ล้าน

บาท 

 

 

 

 

 

 

2559 2558

ขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 1.20                 34.98              (33.78)          -97%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน-สทุธิ (82.24)              (184.11)           101.87         -55%

เงินสดจา่ยจากการด าเนินงาน 50.66               (4.02)               54.68            -1360%

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมด าเนินงาน (30.38)              (153.15)           122.77         -80%

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ 27.75               148.77            (121.02)        -81%

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (0.78)                (1.60)               0.82              -51%

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)-สทุธิ (3.41)                (5.98)               2.57              -43%

หน่วย :  ล้านบาท

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

       กระแสเงนิสด      

  เพิ่มขึน้ (ลดลง)



[การวิเคราะห์และค าอธิบายฝ่ายจัดการ]  

รายงานประจําปี 2559    

  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

  ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 0.78 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั ในปี 

2558 ซึง่เป็นรายการจ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน   

  ในภาพรวมบริษัท  มีกระแสเงินสดลดลงสทุธิ  3.41 ล้านบาท  เมื่อรวมกบัเงินสดยกมาต้นปีจํานวน 3.86 ล้าน

บาท  ทําให้มีเงินสดปลายงวดคงเหลอืจํานวน 0.45 ล้านบาท 

 

 

 

 

 



[รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ]  

รายงานประจําปี 2559    

  

 



[รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ]  

รายงานประจําปี 2559    

  

ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน 
แบ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบกบักรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งทัง้หมดเป็นผู้ ท่ีมี 
ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านวศิวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมีนายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ เป็นประธาน 
กรรมการตรวจสอบ และมีนายธนชาต ิธนเศรษฐกร  นายกนัชนะพล วนั คอมเพอร์นอล์เลอ เป็น กรรมการตรวจสอบ   

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตัิหน้าท่ีโดยอิสระภายใต้ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย ให้กํากบัดแูลตามข้อกําหนดและระเบียบของบริษัทว่าด้วยอขบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิท่ีดแูละข้อกําหนดเร่ืองขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยมีการประชมุกรรมการตรวจสอบ รวม 8 ครัง้ และได้เสนอผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ สรุป
สาระสําคญัได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2559 ท่ีออกโดยผู้สอบบญัชีและผู้บริหารของบริษัทท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินให้มีความถกูต้องเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ียอมรับโดยทัว่ไปและเป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมของบริษัท มีการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างเพียงพอ  
โดยได้สอบถามและรับฟังคําชีแ้จงจากผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและ 
ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู ซึง่คณะกรรมการมีความเหน็วา่งบการเงินดงักล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรใน 
สาระสําคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบตัิกบั
ผู้ตรวจสอบภายใน และตดิตามการดําเนินการแก้ไขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นท่ีมีนยัสําคญัเพ่ือให้มี
การควบคมุภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปอ้งกนัหรือลดความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึน้  

3. สอบทานการปฏิบัติงานภายในของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมของบริษัทและทําการประเมินการกํากบัดแูลกิจการผลการสอบทานโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี
มีความรัดกมุพอสมควร  

4. สอบทานและให้ความเหน็การทําธุรกรรมของบริษัทกบักิจการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดการขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทํารายการของบริษัทให้มีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน  

5. พิจารณาสรรหาผู้ สอบบญัชีของบริษัทโดยได้มีการเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและค่าสอบบญัชี คณะกรรมการได้ 
พิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เพ่ือทําหน้าท่ีนีแ้ละให้ความเห็นต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอขออนุมตัิตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการแต่งตัง้ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่งบริษัท 
สํานกังาน ดร.วรัิช แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จํากดั เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี 2559  

6. พิจารณาผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือแต่งตัง้
บริษัท บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จํากัด เป็นผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท พิจารณาแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปีและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการควบคมุภายในมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ โดย ภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมลูทางการเงินข องบริษัท 
และการดําเนินงานมีระบบการควบคุมภายใน มีการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และ
ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และข้อมลูระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง พอเพียง โปร่งใส เช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาระบบ
การปฏิบตังิานให้ดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง  
 

นายธนิก  ศริิวฒันประยรู  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 



[รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต]  

รายงานประจําปี 2559    

  

 

  
เสนอ ผู้ถอืหุ้นและผู้ท าแผนฟ้ืนฟูกิจการบริษัท แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

  
ข้าพเจ้าได้รับการวา่จ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย ซึง่ 

ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสว่น ของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล .วี.เทคโนโลยี 
จํากดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั   

  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วร ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจาก การแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด  

  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี  

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการปฏิบัติงานตรวจสอบของข้าพเจ้า 
อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากเร่ืองที่กลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไมแ่สดงความเห็น ข้าพเจ้าไมส่ามารถหาหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นได้  

  
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็  

1.  เร่ืองความไมแ่นน่อนในการได้สิทธิในเงินลงทนุ  

ก. ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12.2 งบการเงินของ Global Cement Capital Partners Limited 
(GCCP) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการปรับปรุงวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนใน C.G. Cement 

Industries Private Ltd. (Dumkibas) (CGCID) และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. 
(Palpa) (CGCIP) ในประเทศเนปาล จํานวน 2,240,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (รวมคา่ธรรมเนียมจํานวน 
840,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว) และจํานวน 5,050,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (รวมค่าธรรมเนียม
จํานวน 3,825,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว) ตามลําดบั ซึ่งเดิมบนัทึกสว่นของเงินลงทุนที่ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมเป็นบญัชีเงินลงทนุในกิจการที่ควบคุมร่วมกันตัง้แต่ ปี 2555 และ เปลี่ยนมาบนัทึกเป็นลูก 
หนีอ้ื่นในปี 2556 ตัง้แต่นัน้มา ดงันัน้จึงอาจจะมีความไม่แน่นอนว่าสิทธิในเงิน ลงทนุดงักลา่ว ยงัคงมีอยู่
หรือไม่ และถ้าหากสิทธิยังคงมีอยู่ก็ยังไม่ทราบกําหนดระยะเวลาที่แน่ชัดที่จะโอนมาเป็นเงิน ลงทุนได้
หรือไม ่ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของ GCCP ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท  



[รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต]  
  

รายงานประจําปี 2559    

ข. ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12.2 ในปี 2555 GCCP ได้จ่ายเงินลว่งหน้า (บนัทกึไว้
ในบญัชี เงินให้กู้ยืม) ให้กรรมการของ GCCP (ซึ่งเป็นอดตีกรรมการของบริษัท) จํานวน 7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เพื่อนําไปลงทนุใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐ
อาหรับ เอมิเรตส์ ในสดัส่วน ร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทดงักลา่วลงทนุใน Kanbawza Industries Ltd. (KBZI) 
ประเทศเมียนมาร์ อีกทอดหนึง่ (โดยให้บคุคลที่เก่ียวข้องกนัท่ีพํานกัอยูใ่นประเทศเมียนมาร์ถือหุ้นแทน) โดย

อดตีกรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นใน SDCC แทน GCCP แจ้งว่ายงัติดปัญหาในการโอนหุ้นคืนให้กบั GCCP 
ดงันัน้จึงมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัการโอนหุ้น SDCC ที่ถือในนามอดีต กรรมการบริษัทคืนให้ GCCP วา่จะ
ทําได้เมื่อไร และมีความไม่แน่นอนในการดําเนินการและระยะเวลา ที่ต้องใช้ในการโอนหุ้น KBZI ใน
ประเทศเมียนมาร์ ที่ลงทนุโดย SDCC มาเป็นของ SDCC โดยปัจจบุนัถือหุ้นแทนโดย บคุคลที่เก่ียวข้องกนัที่
พํานักอยู่ในประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากต้องดําเนินการทางกฎหมาย และขออนุมัติจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในประเทศเมียนมาร์ ทําให้มีความเสีย่ งในการโอนหุ้น และสทิธิการเป็นเจ้าของหุ้นใน KBZI ของ  

GCCP ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากการลงทนุดงักลา่ว  

ค. ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12.1 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 Ceminter Pte. Ltd. 
มีสิทธิในการแปลงเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ตามสญัญาจํานวนเงิน 431.76 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) เป็นสว่นที่เป็นเจ้าของใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (MMM) โดย M.Y 
Associates Co., Ltd. เป็นผู้ ถือหุ้นแทน ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29.1 (20 และ 21) เนื่องจาก
เร่ืองดงักลา่วอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามเง่ือนไขเพื่อให้ได้รับการอนมุตัิจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน

ประเทศเมียนมาร์ ซึง่ไมไ่ด้กําหนดระยะเวลาที่ชดัเจนและแน่นอน ดงันัน้จึงมีความไม่แน่นอนว่า Ceminter 
Pte. Ltd. จะสามารถโอนหุ้นและใช้สิทธิแปลงจากเงินให้กู้ยืมมาเป็นสว่นที่เป็นเจ้าของได้เมื่อไร จากความ
ไมแ่นน่อนดงักลา่ว ทําให้มีความเสี่ยงในการโอนหุ้น และสิทธิการเป็นเจ้าของหุ้นใน MMM ของ Ceminter 
Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากการลงทนุดงักลา่ว 

  

2 เร่ืองความไม่แน่นอนจากการไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ได้รับตอบกลบัหนงัสือยืนยนัยอดจากงบการเงิน
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ในช่วงการตรวจสอบงบการเงินสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้าพเจ้าได้สง่หนงัสือยืนยนัยอดลกูหนีก้ารค้าและเงิน
ประกันตามสญัญาก่อสร้าง จํานวนเงินรวม 807.25 ล้านบาท (22.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่ง ณ วันที่ใน
รายงานนี ้ข้าพเจ้ายงัไมไ่ด้รับหนงัสอืตอบกลบัจากลกูหนีท้ัง้จํานวน ข้าพเจ้าไมส่ามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้พอใจ
ได้ โดยบางสว่นบริษัทได้ประมาณการคา่เผ่ือไว้แล้ว แต่ยงัมีความไม่แน่นอนในมลูค่าลกูหนีท้ี่จะได้รับชําระ เนื่องจาก
อยูใ่นระหวา่งการเจรจาซึง่ยงัไมท่ราบผล 

3 เร่ืองรายได้จากการขายและบริการ 
ข้าพเจ้าไมส่ามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลกัฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกบัรายได้จากการขายและบริการที่
แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 จํานวน 303.27 ล้านบาท และ 303.27 ล้านบาท ตามลาํดบั ฝ่ายบริหารประมาณการรายได้และต้นทนุโครงการ

ที่จะเกิดขึน้สาํหรับงานสว่นท่ีเหลอื เพื่อให้การก่อสร้างสาํเร็จไมน่า่เช่ือถือ เนื่องจากไมม่ีเอกสารหลกัฐานสนบัสนุนท่ี
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เพียงพอ ทัง้นีฝ่้ายบริหารใช้ข้อมลูประมาณการต้นทนุดงักลา่วในการรับรู้รายได้ตามวิธีอตัราส่วนของงานที่ทําเสร็จ 
ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไมอ่าจสรุปได้วา่จํานวนรายได้ที่บนัทกึในงบการเงินมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และไมส่ามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบอื่นให้พอใจได้ ทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่าจําเป็นต้องปรับปรุงบญัชีรายได้จากการขายและบริการ
ดงักลา่ว หรือไม ่เพียงใด 

 
     การไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่ งผลกระทบที่อาจเกิดขึน้มี
สาระส าคัญ  

 1.  การดําเนินงานตอ่เนื่อง  

  โดยที่ปรากฎในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลขาดทนุ
สะสมจากการดําเนินงานจํานวน 760.36 ล้านบาท และ 977.60 ล้านบาท ตามลาํดบั และมีหนีส้ินหมนุเวียนมากกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 865.16 ล้านบาท และ 849.55 ล้านบาท 
ตามลําดบั นอกจากนีย้งัมีความไม่แน่นอนอื่นที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.7 ปัจจยัดงักลา่ว
แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเก่ียวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานตอ่เนื่องของบริษัท ทัง้นีผู้้บริหารยงัคงใช้ข้อสมมติฐานการดําเนินงานต่อเนื่องในการ
จดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อยา่งไรก็ดี ณ วนัท่ีในรายงาน บริษัทยงัไมส่ามารถจดัทํางบการเงินของกลุม่บริษัท สาํหรับงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินสาํหรับปี 2560 และ 2561 และประมาณการกระแสเงินสดสาํหรับปี 2562 เพื่อเป็นข้อมลูปัจจบุนัให้ข้าพเจ้า
พิจารณาถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและกลุม่บริษัท ทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถ
ตรวจสอบให้ได้หลกัฐานอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัความไมแ่นน่อนที่ก่อให้เกิดข้อสงสยัอยา่งมากตอ่ความสามารถในการ
ดําเนินงานตอ่เนื่องของบริษัท 

   2.  งบการเงินของบริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัที่ใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

   

 2.1) ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินบริษัทร่วมสองแห่ง คือ LV Technology Engineering 
(Tianjin) Co., Ltd. (LVTC) และ Global Cement Capital Partners Limited (GCCP) และงบการเงินกิจการที่
ควบคมุร่วมกนั คือ BLVT, LLC ที่นํามาใช้ในการบนัทกึเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีสาํหรับงบการเงินรวม และตามวิธี
ราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการนัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทไม่ได้บันทึกส่วนได้เสียสําหรับงบการเงินร วม 
เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทไม่ได้รับงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทดงักลา่ว ซึ่งการ
ปฏิบตัิทางบญัชีดงักล่าว ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่ง
หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัเงินลงทนุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ)ของบริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัในงบการเงินรวม 
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2.2) ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 เงินลงทนุในบริษัท GCCP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมจดัตัง้ขึน้ในประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม ฝ่ายบริหารของบริษัทไมไ่ด้นํางบการเงินของบริษัทดงัตอ่ไปนีม้ารวมในการจดัทํางบการเงินรวม  

ก) งบการเงินของ NAJM Investments Limited ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่ง GCCP ลงทนุจํานวนเงิน 
1,361 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสดัสว่นร้อยละ 50 และ NAJM Investments Limited ไปลงทนุต่อใน Star 
Cement Lda ประเทศโมซมับิก ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 60  

ข ) 1) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Privated Ltd. - (Dumkibas) (CGCID) ในประเทศเนปาล ซึ่ง 

GCCP ลงทนุจํานวนเงินรวม 2,240,000* ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสดัสว่นโดยประมาณร้อยละ 35  

 2) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Palpa Privated Ltd. - (Palpa) (CGCIP) ในประเทศเนปาล ซึ่ง 

GCCP ลงทนุจํานวนเงินรวม 5,050,000* ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสดัสว่นโดยประมาณร้อยละ 35 

    * จํานวนเงินดงักลา่วได้รวมค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งเงินลงทนุจํานวน 4,665,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

โดยได้จ่ายให้กับ Cinnovation Incorporated ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ CG Cement Global Pte. Ltd. 

(CGCG) ซึ่ง CGCG เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามหมายเหตขุ้อ 29.1 (18 และ 19) งบการเงินของ GCCP ได้

เปลี่ยนการบนัทึกค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งเงินลงทนุใน CGCID และ CGCIP จากเดิมในงบการเงินปี 2555 

บนัทึกเป็นเงินลงทุนและเปลี่ยนมาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2556 และบนัทึกเป็นลูกหนีอ้ื่นในปี 

2557 ดงันัน้จึงมีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัท 

ค ) งบการเงินของ Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์  ซึ่ง 

GCCP ลงทนุจํานวนเงิน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสดัสว่นร้อยละ 50 (ถือหุ้นแทนโดยอดีตกรรมการของ

บริษัทตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.1 (11 และ 23) ซึ่งบริษัทดังกล่าวลงทุนใน Kanbawza 

Industries Limited (KBZI) (ประเทศเมียนมาร์) อีกทอดหนึง่ จํานวน 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสดัสว่น

ร้อยละ 16.67 (ถือหุ้นแทนโดยบคุคลที่เก่ียวข้องกนัที่พํานกัอยู่ในประเทศเมียนมาร์ตามหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินข้อ 29.1 (16 และ 24)ตัง้แตปี่ 2555 จนถึงปัจจบุนั 

 
 บริษัททัง้หมดที่กลา่วมาข้างต้นไมไ่ด้ถกูนํามารวมในงบการเงินของ GCCP ตามวิธีสว่นได้เสยี โดยงบการเงิน
ของ GCCP บนัทกึเงินลงทนุใน  CGCID  และ CGCIP  ไว้ในบญัชีลกูหนีอ้ื่น  (ดหูน้ารายงานข้อ 1 ก)  และบนัทึกเงิน

ลงทนุใน SDCC ไว้ในบญัชีเงินให้กู้ยืม (ดหูน้ารายงานข้อ 1 ข) ทําให้ข้าพเจ้าไมอ่าจสรุปได้ว่า หากตอ้งมีการปรับปรุง
รายการเงินลงทุนใน GCCP และส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ในบริษทัดงักล่าว ตามวิธีส่วนไดเ้สียควรจะปรับปรุงดว้ย
มูลค่าเท่าไรจึงจะเหมาะสม 

 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

1) ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตขุ้อ 5 รายการแก้ไขข้อผิดพลาดของบริษัทในงวดก่อน บริษัทได้ปรับย้อนหลงังบการ
เงินงวดก่อน ซึง่มีผลตอ่ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
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2) ตามหมายเหตขุ้อ 31 คดีฟ้องร้อง และข้อ 32 เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีเร่ืองที่สําคญักลา่ว
สรุปโดยยอ่ ดงันี ้
2.1) บริษัทได้ร้องทกุข์กลา่วโทษตอ่กองบงัคบัการปราบปรามให้ดําเนินคดีกบัอดีตกรรมการท่านหนึ่ง จํานวนเงิน

ประมาณ 100 ล้านบาท (ตามหมายเหตุข้อ 31.2.1) และได้ยื่นฟ้องร้องดําเนินคดีกับอดีตกรรมการท่าน

เดียวกนั จํานวนเงินประมาณ 144 ล้านบาท (ตามหมายเหตขุ้อ 31.2.2) 

.2)  บริษัทถกูฟอ้งร้องดําเนินคดีจากเจ้าหนี ้อดีตกรรมการและพนกังาน รวมมลูหนีท้ัง้หมดประมาณ 74.32 ล้าน
บาท และ 0.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ตามหมายเหตขุ้อ 31.1 และ 32.1) 

 
2.3)  บริษัทและเจ้าหนีข้องบริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัท ตอ่มาที่ประชมุเจ้าหนีม้ีมติไม่ยอมรับแผน

ฟืน้ฟูของบริษัท และศาลล้มละลายกลางมีคําสัง่ให้ยกเลิกการฟืน้ฟูกิจการของบริษัท (ตามหมายเหตุข้อ 
32.3) 

 
2.4)  ธนาคารกลางของประเทศบรูไน ได้ประกาศแจ้งปิดกิจการสําหรับบริษัทต่างชาติ โดยสง่ผลกระทบต่อบริษัท

ร่วมแหง่หนึง่ซึง่จดทะเบียนในประเทศบรูไน (ตามหมายเหตขุ้อ 32.4) 

 
3) ตามหมายเหตขุ้อ 33 อื่นๆ ซึง่มีเร่ืองที่สาํคญักลา่วสรุปโดยยอ่ ดงันี ้

3.1)  บริษัทยอ่ยถกูกรมสรรพากรอายดัสทิธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝาก และสัง่ให้เรียกชําระเงินทนุให้ครบถ้วน (ตาม
หมายเหตขุ้อ 33.1) 

 
3.2)  อดีตกรรมการออกหนงัสือคํา้ประกนัการซือ้เงินลงทนุใน SDCC แก่ผู้ ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทไม่ทราบ

และไม่ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ทําการดงักล่าว มลูค่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(ตามหมายเหตขุ้อ 33.2) 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นี ้โดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็น เพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตัง้ใจที่จะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 
 

ผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 



[รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต]  
  

รายงานประจําปี 2559    

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักลา่วจากการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเร่ืองที่กลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความความเห็น ข้าพเจ้ าไม่สามารถหา
หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วได้ 
 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่กําหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ 
ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้
 

 

 
    (นายชยักรณ์  อุน่ปิติพงษา)   

         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3196 

บริษัท สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั  

กรุงเทพมหานคร : 7 พฤษภาคม 2562 
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[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]

(บาท : BAHT)

หมาย ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม 

เหตุ 2559 2558 2557 2559 2558 2557

Notes As at December As at December As at December As at December As at December As at December

31, 2016 31, 2015 31, 2014 31, 2016 31, 2015 31, 2014

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(Restated) (Restated)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

Current Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 6 456,577                     3,863,003                  9,840,225                  456,220                     3,847,302                  9,370,591                  

Current Assets

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4.3 และ 7 206,861,968             185,704,289             183,396,905             230,892,551             210,098,423             203,681,262             

Current Assets 4.2 และ 6

รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 4.4 และ 8 -                               1,190,924                  22,634,955               -                               1,190,924                  25,708,503               

Current Assets 4.2 และ 6

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูจ้ดัจ  าหน่าย 9 32,190,208               114,980,644             98,798,345               32,190,208               114,980,644             98,798,345               

Current Assets 4.2 และ 6

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 และ 10 -                               -                               -                               -                               -                               -                               

Current Assets 4.2 และ 6

สินคา้คงเหลือ 4.5 และ 11 -                               814,957                     140,290                     -                               814,957                     140,290                     

Current Assets

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 20,849,509               90,116,939               80,516,439               18,348,257               87,570,412               75,741,571               

Current Assets

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 260,358,262             396,670,756             395,327,159             281,887,236             418,502,662             413,440,562             

Total Current Assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

Current Assets

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.6 และ 12 486,330,029             500,075,315             453,160,118             459,553,594             462,861,340             422,773,351             

Investment in associates 4.5 และ 11

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.6 และ 12 -                               -                               -                               

Investment in subsuduarues 4.5 และ 11

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4.6 และ 13 4,259,769                  4,290,429                  5,551,000                  3,583                          3,609                          3,296                          

Investments in jointly-controlled entity 4.5 และ 11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

ASSETS

งบกำรเงินรวม

CONSOLIDATED

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
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หมาย ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม 

เหตุ 2559 2558 2557 2559 2558 2557

Notes As at December As at December As at December As at December As at December As at December

31, 2016 31, 2015 31, 2014 31, 2016 31, 2015 31, 2014

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(Restated) (Restated)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนทัว่ไป 4.6 และ 14 61,924,957               62,370,676               56,968,810               607,240                     611,610                     558,639                     

General Investments 4.5 และ 11

เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการลงทุนในบริษทัร่วม -                               -                               60,981,550               60,981,550               

Advance for investment in associate 4.5 และ 11

เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -

Advance for investment in subsidiary

เงินลงทุนระยะสั้น

Other Long-term investments

เงินฝากระยะยาวและเงินฝากติดภาระค ้าประกนั 15 6,150,603                  33,369,865               87,101,752               6,150,603                  33,369,865               87,101,752                    Long-term deposits and deposit at bank with 

obligation

เงินประกนัตามสัญญาก่อสร้าง 16 379,332,719             397,246,267             316,405,475             379,332,719             397,246,267             316,405,475             

Retention receivable from constructions contract

อุปกรณ์ 4.7 และ 17 5,586,622                  6,808,981                  1,331,360                  5,586,622                  6,808,981                  1,331,360                  

Euipment

ค่าความนิยม -                               -                               -                               -                               -                               -                               

Goodwill

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 4.8 และ 18 60,682                        1,238                          1,131                          60,682                        1,238                          1,131                          

Intangible assets

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                               -                               -                               -                               -                               -                               

Deferred tax assets

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,134,807                  1,899,671                  1,365,512                  1,134,807                  1,899,671                  1,365,512                  

Other non-current Assets

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 944,780,188             1,006,062,442         982,866,708             852,429,850             902,802,581             890,522,066             

Total Non-Current Assets

รวมสินทรัพย์ 1,205,138,450         1,402,733,198         1,378,193,867         1,134,317,086         1,321,305,243         1,303,962,628         

TOTAL ASSETS

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ASSETS

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

สินทรัพย์
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[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]

(บาท : BAHT)

หมำย ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม 
เหตุ 2559 2558 2557 2559 2558 2557

Notes As at December As at December As at December As at December As at December As at December
31, 2016 31, 2015 31, 2014 31, 2016 31, 2015 31, 2014

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
(Restated) (Restated)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
Current Liabilities

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 329,731,136         392,035,351         410,996,229         330,077,198         391,049,667         410,547,777         
Trade and other payebles
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 55,752,569           56,009,507           52,872,280           67,203,660           67,460,045           64,316,135           
Short-term loans from related person and parties
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 4.4 และ 8 161,610,226         156,661,941         142,097,318         161,610,226         156,661,941         142,097,318         
Deferred constructuon on revenue
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 21 332,637,698         415,988,193         373,080,396         332,637,698         415,988,193         373,080,396         
Advanced received from customers
ค่าอุปกรณ์คา้งจ่าย 19,223,251           30,117,705           77,857,109           19,223,251           30,117,705           77,857,109           
Accrued equipment costs
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 104,493,985         113,904,902         109,772,016         104,493,985         113,904,902         109,772,016         
Accrued commission expenses
ประมาณการหน้ีสินขาดทุนจากงานโครงการ 8 6,853,619              6,902,949              13,578,477           6,853,619              6,902,949              13,578,477           
Provision for project lost
ประการหน้ีสินค่ารับประกนังานโครงการ 106,286,840         132,652,423         112,985,701         106,286,840         132,652,423         112,985,701         
Provision for warranty expenses
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,349                    6,353                      211,001                 -                           -                           -                           
Accrued corporate income tax
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.10 และ 22 849,310                 790,123                 -                           849,310                 790,123                 -                           
Current portion of long-term financial lease
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 8,063,946              10,695,613           6,708,240              2,203,660              2,847,944              2,388,193              
Other current liabilities

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,125,513,929     1,315,765,060     1,300,158,767     1,131,439,447     1,318,375,892     1,306,623,122     
Total Current Libilities

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
Non-Current Liabilities

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.10 และ 22 2,830,526              3,706,322              -                           2,830,526              3,706,322              -                           
Long-term financial lease
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.12 และ 23 1,897,638              2,405,681              1,848,353              1,897,638              2,405,681              1,848,353              
Provision for employee benefits
ผลขาดทุนกินกวา่เงินลงทุน 13 -                           -                           -                           2,999,394              3,020,983              2,759,338              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,728,164              6,112,003              1,848,353              7,727,558              9,132,986              4,607,691              
Total Non-Current Liabilities

รวมหนีสิ้น 1,130,242,093     1,321,877,063     1,302,007,120     1,139,167,005     1,327,508,878     1,311,230,813     
TOTAL LIABILITIES

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

LIBILITIES

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หนีสิ้น
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[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]

(บาท : BAHT)

หมำย ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม 
เหตุ 2559 2558 2557 2559 2558 2557

Notes As at December As at December As at December As at December As at December As at December
31, 2016 31, 2015 31, 2014 31, 2016 31, 2015 31, 2014

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
(Restated) (Restated)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
Current Liabilities

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 329,731,136         392,035,351         410,996,229         330,077,198         391,049,667         410,547,777         
Trade and other payebles
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 55,752,569           56,009,507           52,872,280           67,203,660           67,460,045           64,316,135           
Short-term loans from related person and parties
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 4.4 และ 8 161,610,226         156,661,941         142,097,318         161,610,226         156,661,941         142,097,318         
Deferred constructuon on revenue
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 21 332,637,698         415,988,193         373,080,396         332,637,698         415,988,193         373,080,396         
Advanced received from customers
ค่าอุปกรณ์คา้งจ่าย 19,223,251           30,117,705           77,857,109           19,223,251           30,117,705           77,857,109           
Accrued equipment costs
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 104,493,985         113,904,902         109,772,016         104,493,985         113,904,902         109,772,016         
Accrued commission expenses
ประมาณการหน้ีสินขาดทุนจากงานโครงการ 8 6,853,619              6,902,949              13,578,477           6,853,619              6,902,949              13,578,477           
Provision for project lost
ประการหน้ีสินค่ารับประกนังานโครงการ 106,286,840         132,652,423         112,985,701         106,286,840         132,652,423         112,985,701         
Provision for warranty expenses
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,349                    6,353                      211,001                 -                           -                           -                           
Accrued corporate income tax
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.10 และ 22 849,310                 790,123                 -                           849,310                 790,123                 -                           
Current portion of long-term financial lease
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 8,063,946              10,695,613           6,708,240              2,203,660              2,847,944              2,388,193              
Other current liabilities

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,125,513,929     1,315,765,060     1,300,158,767     1,131,439,447     1,318,375,892     1,306,623,122     
Total Current Libilities

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
Non-Current Liabilities

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.10 และ 22 2,830,526              3,706,322              -                           2,830,526              3,706,322              -                           
Long-term financial lease
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.12 และ 23 1,897,638              2,405,681              1,848,353              1,897,638              2,405,681              1,848,353              
Provision for employee benefits
ผลขาดทุนกินกวา่เงินลงทุน 13 -                           -                           -                           2,999,394              3,020,983              2,759,338              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,728,164              6,112,003              1,848,353              7,727,558              9,132,986              4,607,691              
Total Non-Current Liabilities

รวมหนีสิ้น 1,130,242,093     1,321,877,063     1,302,007,120     1,139,167,005     1,327,508,878     1,311,230,813     
TOTAL LIABILITIES

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

LIBILITIES

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หนีสิ้น
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[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]

(บาท : BAHT)

หมำย ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม 
เหตุ 2559 2558 2557 2559 2558 2557

Notes As at December As at December As at December As at December As at December As at December
31, 2016 31, 2015 31, 2014 31, 2016 31, 2015 31, 2014

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
(Restated) (Restated)

ส่วนของผู้ถิอหุ้น
SHAREHOLDER' EQUITY
ทุนเรือนหุน้
Share capital
ทุนจดทะเบียน
Authorised share capital

31 ธันวาคม 2559 : หุน้สามญั 864,230,874 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท
December 31, 2016 : 864,230,874 common
stock of Baht 1 each
31 ธันวาคม 2558 : หุน้สามญั 864,230,874 หุน้ 864,230,874         864,230,874         864,230,874         864,230,874         864,230,874         864,230,874         
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท
December 31, 2015 : 864,230,874 common
stock of Baht 1 each

ทุนท่ีออกช าระแลว้
Issued and paid up share capital

31 ธันวาคม 2559 : หุน้สามญั 864,230,874 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท
December 31, 2016 : 864,230,874 common
stock of Baht 1 each
31 ธันวาคม 2558 : หุน้สามญั 864,230,874 หุน้ 692,095,099         692,095,099         692,095,099         692,095,099         692,095,099         692,095,099         
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท
December 31, 2015 : 864,230,874 common
stock of Baht 1 each

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 238,192,456         238,192,456         238,192,456         238,192,456         238,192,456         238,192,456         
Premium on common stocks

ก าไร(ขาดทุน) สะสม
Retained earnings (deficit)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสิ้น
LIBILITIES

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
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[งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ : STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME]

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 (บาท : BAHT)

หมำย
เหตุ

Notes 2559 / 2016 2558 / 2015 2559 / 2016 2558 / 2015

 รำยได้

 REVENUES

     รายไดจ้ากการขายและบริการ 303,266,400             605,329,478             303,266,400             605,329,478             

     Sales and services

     รายไดอ่ื้น

     Other in comes

          รายไดเ้งินปันผล 12 และ 14 -                               2,271,923                  3,904,243                  

          Dividend income

          รายไดค้่านายหน้า 18,611,586                -                               18,611,586                

          Commission income

          อ่ืนๆ 15,799,973                20,386,241                12,214,596                15,332,921                

          Others

          รวมรำยได้อ่ืน 34,411,559                22,658,164                30,826,182                19,237,164                

          Total other incomes

 รวมรำยได้ 337,677,959             627,987,642             334,092,582             624,566,642             

 Total revenues

 ค่ำใช้จ่ำย

 EXPENSES

          ตน้ทุนขายและบริการ 211,377,563             459,190,221             211,377,563             459,114,644             

          Cost of sales and services

          ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,634,201                  907,360                      2,634,201                  939,968                      

          Selling expenses

          ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 115,686,689             165,176,520             113,937,512             154,346,442             

          Administrative expenses

          ค่าตอบแทนกรรมการ 2,845,326                  2,229,902                  2,845,326                  2,229,902                  

          Directors' remuneration

          ตน้ทุนทางการเงิน 2,104,946                  1,602,892                  2,334,525                  1,829,061                  

          Finance costs

 รวมค่ำใช้จ่ำย 27 334,648,725             629,106,895             333,129,127             618,460,017             

 Total expenses

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,029,234                  (1,119,253) 963,455                      6,106,625                  

          และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

Profit before share of profita from associates and 

          jointly-controlled entities

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (343,283) 16,589,185                -                               -                               

          และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

Profit before share of profita from associates and 

          jointly-controlled entities

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,685,951                  15,469,932                963,455                      6,106,625                  

Profit before in come tax

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (24,850) (6,391) -                               -                               

 Income tax expenses

ก ำไรส ำหรับปี 2,661,101                  15,463,541                963,455                      6,106,625                  

Profit for the years

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

CONSOLIDATED SEPARATE FIANCIAL STATEMENT
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[งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ : STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME]

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 (บาท : BAHT)

หมำย
เหตุ

Notes 2559 / 2016 2558 / 2015 2559 / 2016 2558 / 2015

 ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ตเสร็จอ่ืน

 Other Comprehensive in come (loss)

     ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (8,620,879) (10,794,153) 390,261 (5,042,075)

     Foreign currency translation differences offoreign operations

 ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (8,620,879) (10,794,153) 390,261 (5,042,075)

 Other comprehnsive incom (loss) for the years

 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (5,959,778) 4,669,388 1,353,716 1,064,550

 Total comprehensive income (loss) the years

 กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

 Profit (loss) attributable to

          ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,661,101 15,463,541 963,455 6,106,625

          Equityholders of the parent

          ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียไมมี่อ านาจควบคุม

          Non-controlling interests

2,661,101 15,463,541 963,455 6,106,625

 กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

 Profit (loss) attributable to

          ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (5,959,778) 4,669,388 1,353,716 1,064,550

          Equityholders of the parent

          ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียไมมี่อ านาจควบคุม

          Non-controlling interests

(5,959,778) 4,669,388 1,353,716 1,064,550

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท) 4.14

 Gain (loss) per share (Baht)

          ก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.004 0.022 0.001 0.009

          Basic eamings (loss) per share

          จ  านวนหุน้สามญัท่ีใชค้  านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุน้) 692,095 692,095 692,095 692,095

          Number of shares for calculation of basic eamings (loss)

          per share (Thousand shares)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

CONSOLIDATED SEPARATE FIANCIAL STATEMENT
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[งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น : STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY]
(บาท : BAHT)

องค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

Other
comprehensive
income (loss)

หมาย ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ก าไร (ขาดทุน)
เหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามัญ เบ็ดเสร็จ รวมส่วนของผู้ถือ

Notes Issued and Premium on Other หุ้น
paid-up share common stocks ทุนส ารองตาม ยังไม่ได้จัดสรร comprehensive Total

capital กฎหมาย Unappropriated income (loss)

Legal Reserve ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงนิ

currency transaction
differences

 ปี 2558   Year  2015

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงานได้เดมิ 692,095,099 238,186,656 13,323,000 (778,624,827) (88,907,480) 76,078,248
 Beginning balance as at January 1, 2015 - as previously reported
 รายการแก้ไขข้อผิดพลาด 4.1,4.2 -                         -                         -                         137,486 (28,987) 108,499
 Error ocorrection
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2558 - หลังปรับปรุง 692,095,099 238,186,656 13,323,000 (778,487,341) (88,936,467) 76,186,747
 Beginning balance as at January 1, 2015 - restated
 ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                         -                         -                         15,463,541.00       (10,794,153) 4,669,388.00         
 Comprehensive income (loss) for the year

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 ธันวาคม 2558 692,095,099 238,186,656 13,323,000 (763,023,800) (99,730,620) 80,856,135
Beginning balance as at December 31, 2015
 ปี 2559   Year  2016

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2559 692,095,099 238,192,456 13,323,000 (763,023,800) (99,730,620) 80,856,135
 Beginning balance as at January 1, 2016
 ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                         -                         -                         2,661,101 (8,620,879) (5,959,778)
 Comprehensive income (loss) for the year

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 ธันวาคม 2559 692,095,099 238,192,456 13,323,000 (760,362,699) (108,351,499) 74,896,357
Beginning balance as at December 31, 2016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม CONSOLIDATED

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
Retained eamings (Deficis)
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[งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น : STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY]

(บาท : BAHT)

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Other

comprehensive
income (loss)

หมาย ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ก าไร (ขาดทุน)

เหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามัญ เบด็เสร็จ รวมส่วนของผู้ถือ

Notes Issued and Premium on Other หุ้น

paid-up share common stocks ทุนส ารองตาม ยังไม่ได้จดัสรร comprehensive Total
capital กฎหมาย Unappropriated income (loss)

Legal Reserve ผลต่างจากการแปลง

ค่างบการเงนิ

currency transaction
differences

 ปี 2558   Year  2015

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงานได้เดิม 692,095,099 238,186,656 13,323,000 (984,807,628) 33,820,389 (7,376,684)
 Beginning balance as at January 1, 2015 - as previously reported

 รายการแก้ไขข้อผิดพลาด 4.1,4.2 -                           -                           -                           137,486 (28,987) 108,499
 Error ocorrection

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - หลังปรับปรุง 692,095,099 238,186,656 13,323,000 (984,670,142) 33,791,402 (7,268,185)
 Beginning balance as at January 1, 2015 - restated

 ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี -                           -                           -                           6,106,625.00             (5,042,075) 1,064,550.00             
 Comprehensive income (loss) for the year

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 692,095,099 238,186,656 13,323,000 (978,563,517) 28,749,327 (6,203,635)
Beginning balance as at December 31, 2015

 ปี 2559   Year  2016

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 692,095,099 238,192,456 13,323,000 (978,563,517) 28,749,327 (6,203,635)
 Beginning balance as at January 1, 2016

 ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี -                           -                           -                           963,455 390,261 1,353,716
 Comprehensive income (loss) for the year

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 692,095,099 238,192,456 13,323,000 (977,600,062) 29,139,588 (4,849,919)
Beginning balance as at December 31, 2016

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

Retained eamings (Deficis)



 [งบแสดงฐานะทางการเงิน] 
 

รายงานประจําปี 2559      

  

 

[งบกระแสเงนิสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)

2559/2016 2558/2015 2559/2016 2558/2015

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 2,685,951 15,469,932 963,455 6,106,625

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX

ปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
การด าเนินงาน :
ADJUSTMENTS TO RECONCILE PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
TO NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) OPERATION :

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 1,362,074 1,115,622 1,362,074 1,115,622
Depreciation and amortization

ก าไรจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ (753,040) (3,400) (753,040) (3,400)
Gain on disposal of eqiupment

ขาดทนุจากการเลกิใช้อปุกรณ์ -                       2,670 -                       2,670
Loss on unused equipment

ขาดทนุทีย่งัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 7,264,702 373,189 8,756,997 5,283,742
Unrealized (gain) loss on exchange rates

หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) (1,738,964) 22,692,536 (770,015) 15,999,855
Doubtful debt (reverse)

หนีส้ญู 2,410,173 89,604 -                       89,604
Doubtful debt

ขาดทนุจาการลดมูลคา่ของสนิค้า (กลบัรายการ) (1,402,286) 152,517 (1,402,286) 152,517
Decrease of diminution in inventories (reverse)

ขาดทนุจาการลดมูลคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                       -                       498,179 -                       
Decrease of diminution in inventories

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม -                       (10) -                       (10)
Gain on disposal in investment in associate

ประมาณการผลขาดทนุโครงการ (กลบัรายการ) -                       (7,678,715) -                       (7,678,715)
Provision for project loss (reverse)

ประมาณการหนีส้นิคา่รับประกนังานโครงการ (กลบัรายการ) (9,959,448) 19,914,145 (9,959,448) 19,914,145
Provision for warranty expenses (reverse)

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการทีค่วบคมุร่วมกนั 343,283 (16,589,185) -                       -                       
Share of profits from associates and jointly-controlled entity
สว่นลดคา่เบีย้ปรับภาษีมูลคา่เพ่ิม (1,402,533) -                       -                       -                       

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 399,713 363,750 399,713 363,750
Increase long-term employee benefits expenses

เงินปันผลรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั -                       (2,271,923) -                       (3,904,243)
Dividend income from relate parties

ตดัจ่ายภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ทีจ่่าย 1,490 733 -                       -                       
Written off witholding tax

ดอกเบีย้รับ (114,288) (255,993) (114,282) (322,334)
Interest income

ดอกเบีย้จ่าย 2,104,946 1,602,892 2,334,525 1,829,061
Interest expenses

ก าไรจากการด าเนินก่อนการเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบ

ของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 1,201,773 34,978,364 1,315,872 38,948,889

Gain (Loss) from operation before changes in operating 

assets and liabilities items

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
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[งบกระแสเงนิสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)

2559/2016 2558/2015 2559/2016 2558/2015

การเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

(INCREASE) DECREASE IN IPERATING ASSETS ITEMS

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (23,017,879) (20,405,370) (23,017,879) (21,118,241)

Trade and other receivable

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ -                       11,869,468 -                       11,869,468

Unbilled receivables

เงินจ่ายลว่งหน้าแก่ผู้จัดจ าหนา่ย 81,357,988 (2,846,276) 81,357,988 (2,846,276)

Advance payments to suppliers

สนิค้าคงเหลอื 2,207,733 (809,252) 2,207,733 (809,252)

Inventories

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 13,648,813 698,387 13,898,620 915,715

Other current assets

เงินประกนัตามสญัญาก่อสร้าง 13,108,403 (54,378,675) 13,108,403 (54,378,675)

Retention receivable from construction contract

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 727,754 (396,687) 727,754 (396,687)

Other non-current assets

การเปลีย่นแปลงในสว่ประกอบของหนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES  ITEMS

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (58,622,371) (100,013,839) (58,646,841) (99,777,600)

Trade and other receivables

เงินรับลว่งหน้าและรายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า (73,374,164) 2,222,719 (73,374,164) 2,222,719

Deferred construction revenue and advances received

คา่อปุกรณ์ค้างจ่าย (9,470,509) (17,324,995) (9,470,509) (17,324,995)

Accrued equipment costs

คา่นายหน้าค้างจ่าย (8,366,575) (6,494,361) (8,366,575) (6,494,361)

Accrued commission expenses

หนีส้นิคา่รับประกนังานโครงการ (18,685,932) -                       (18,685,932) -                       

Warranty liabilities

หนีส้นิหมุนเวยีนอ่ืน (868,087) 3,764,427 (611,665) 226,651

Other current liabilities

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (885,854) -                       (885,854) -                       

Porvision for long-term employee benefits

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
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[งบกระแสเงนิสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)

2559/2016 2558/2015 2559/2016 2558/2015

เงนิสดจ่ายจากการด าเนินงาน (81,038,907) (149,136,090) (80,443,049) (148,962,645)

CASH IN USED IN OPERATION

จ่ายดอกเบีย้ (680,720) (2,422,600) (773,218) (2,422,600)

Interest expenses paid

จ่ายภาษีเงินได้ (318,814) (2,677,915) (298,985) (2,465,944)

Income tax expenses paid

รับคนืเงินภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ทีจ่่าย 52,456,895 -                       52,456,895 -                       

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (793,948) 1,085,767 (710,789) 1,155,136

Currency translation differences

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (30,375,494) (153,150,838) (29,769,146) (152,696,053)

NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

รับดอกเบีย้ 277,154 857,018 184,650 856,166

Interest received

รับคนืเงินจ่ายลว่งหน้าเพ่ือการลงทนุในบริษัทร่วม -                       62,026,985 -                       62,026,985

Proceeds from advance payment for investment in associate

เงินฝากระยะยาวและเงินฝากตดิภาระค า้ประกนักบัสถาบันการเงินลดลง 26,980,790 61,991,003 26,980,790 61,991,003

Decrease long-term deposits and deposit at bank with obligation

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ -                       -                       (498,500) -                       

Investment in subsidiary

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม -                       10 -                       10

Proceeds from investment in associate disposal

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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[งบกระแสเงนิสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)

2559/2016 2558/2015 2559/2016 2558/2015

ซือ้อปุกรณ์เพ่ิมขึน้ (210,509) (391,736) (210,509) (391,736)

Purchases of equipment

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 760,798 4,056 760,798 4,056

Proceeds from equipment disposal

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึน้ (60,000) -                       (60,000) -                       

Purchases computer program

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุ -                       24,288,592 -                       24,288,592

Devidends received from investments

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 27,748,233 148,775,928 27,157,229 148,775,076

NET CASH PORVIDED FROM INVESTING ACTIVITIES

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (779,165) (1,602,312) (779,165) (1,602,312)

Repayment for long-term financial lease

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (779,165) (1,602,312) (779,165) (1,602,312)

NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ (3,406,426) (5,977,222) (3,391,085) (5,523,289)

NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 3,863,003 9,840,225 3,847,302 9,370,591

Cash and cash equivalent as at January 1,

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 456,577 3,863,003 456,217 3,847,302

CASH AND CASH EQUIVALENT AS AT DECEMBER 31,

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
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[งบกระแสเงนิสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)

2559/2016 2558/2015 2559/2016 2558/2015

การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด

ADDITIONAL DISCLOSURE ITEMS TO CASH FLOWS STATEMENTS

รายการทีมิ่ใช่เงินสด ประกอบด้วย

Details of non cash flows items

เงินปันผลค้างรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั -                       27,542,189 -                       27,542,189

Accrued dividend from related parties

โอนลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเป็นสนิทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน -                       2,903,684 -                       2,903,684

Transferred trade and other receivables to other current assets

โอนรายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระเป็นลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,190,924 -                       1,190,924 3,101,510

Transferred unbilled receivables to trade receivables

โอนอปุกรณ์ค้างจ่ายเป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,139,317 36,371,251 1,139,317 36,371,251

Transferred accrued equipment costs to trade and other payables

โอนประมาณการหนีส้นิคา่รับประกนังานโครงการเป็นเจ้าหนีก้ารค้า -                       8,972,187 -                       8,972,187

Transferred from provision for warranty expenses to trade payables

เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

     จากผลตา่งการแปลงคา่งบการเงิน (9,752,573) (8,873,464) -                       -                       

Increase (deccrease) investment in associate due to translation of 

     financial statements differences on exchange rate

ยานพาหนะเพ่ิมขึน้จากหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน -                       5,999,998 -                       5,999,998

Long-term financial leases for vehicle

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 สถานะของบริษัท  เป็นนิติบคุคลจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และจดทะเบยีน                 ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

1.2 สถานท่ีตัง้บริษัท  719 อาคาร เค.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  

1.2 ลกัษณะธุรกิจ  

  

1. ให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยการออกแบบ พฒันา   
     และปรับปรุงประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ สาํหรับ 
     อตุสาหกรรมซีเมนต์และอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกนัทัว่โลก  
2. ลงทนุในบริษัทร่วม บริษัทยอ่ย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั               
    ซึง่ดําเนินธุรกิจตามหมายเหตขุ้อ 29.1  

                                     

2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ                                                                                                                      

 

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญัติการ
บญัชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

2.2 งบการเงินนีแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท คือ สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหนว่ยเงินตราเป็นสกลุเงินบาทเป็นไปตามกฎระเบียบของหนว่ยงานในประเทศไทย 

 

2.3 งบการเงินรวมนีจ้ดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า 
“กลุม่บริษัท”) และสว่นได้เสยีของกลุม่บริษัทในกิจการที่ควบคมุร่วมกนัและบริษัทร่วม ดงันี ้
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รายการ 
บริษทัถือหุน้ร้อยละ จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 
ประเภทกิจการ 

2559 2558 

บริษทัยอ่ย     

- บริษทั โกล คอนซลัติ้ง แอนด ์เทรดด้ิง จ ากดั 99.70 99.70 ประเทศไทย ท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

- LV Europe S.A. 92.29 92.29 ฝร่ังเศส ท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

บริษทัร่วม     

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. 49.00 49.00 สาธารณรัฐ ผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

   ประชาชนจีน  

- Ceminter Pte. Ltd. 45.48 45.48 สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

- Global Cement Capital Partners Ltd.     20.00 20.00 บรูไน           ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

   ดารุสซาลาม  

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     

- BLVT, LLC 33.33 33.33 สหรัฐอเมริกา ท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 

 

2.4 ยอดคงค้างและรายการระหวา่งกนัที่สาํคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ได้ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว 
 

2.5 งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ได้จัดทําขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เช่นเดียวกนักบับริษัท 

 
2.6 งบการเงินนี ้ได้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม เว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

 
2.7 การดําเนินงานตอ่เนื่อง 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทนุสะสมจํานวน 760.36 

ล้านบาท และ 977.60 ล้านบาท ตามลําดบั นอกจากนีย้งัมีหนีส้ินหมนุเวียนสงูกว่าสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 865.16 ล้านบาท และ 849.55 ล้านบาท ตามลาํดบั  
        
 บริษัทมีคดีฟอ้งร้องเก่ียวกบัการไมจ่่ายชําระคา่สนิค้า เงินชดเชยพนกังาน และเงินกู้ยืม (ดหูมายเหต ุ31) 
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   บริษัทและเจ้าหนีข้องบริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟืน้ฟูกิจการของบริษัท ต่อมาที่ประชุมเจ้าหนีม้ีมติไม่ยอมรับ

แผนฟืน้ฟขูองบริษัท และศาลล้มละลายกลางมีคําสัง่ให้ยกเลกิการฟืน้ฟกิูจการ (ดหูมายเหต ุ32.3) 
 
 นอกจากนี ้เมื่อเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้มีการเลกิจ้างพนกังานทัง้หมด เว้นแต่กรรมการบริหาร ซึ่งได้มีการ

เลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามา จํานวน 6 ท่าน ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 จนถึงเดือนตุลาคม 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทบางส่วนได้

ลาออกจากตําแหนง่ ซึง่บริษัทอยูร่ะหวา่งการสรรหากรรมการใหม ่
 
 ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นเหตใุห้สงสยัวา่ กลุม่บริษัทมีความไมแ่นน่อนที่เป็นสาระสําคญัซึ่งอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยั

เก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเช่ือว่าการจดัทํางบการเงิน

ตามข้อสมมติฐานและประมาณการตา่งๆ ตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนันัน้เหมาะสม  

 งบการเงินนีจ้ัดทําขึน้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยถือตามข้อสมมติฐานทางบัญชีที่ว่าบริษัทจะ

ดําเนินงานตอ่เนื่องต่อไป ดงันัน้จึงมิได้ปรับปรุงมลูค่าสินทรัพย์ ในราคาที่อาจจะขายได้ และไม่ได้ปรับปรุงหนีส้ินตาม

จํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืน และจดัประเภทบญัชีใหม ่ซึง่อาจจําเป็นถ้าบริษัทไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 

3 มาตรฐานการบญัชีที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีบญัชีปัจจบุนัซึง่บริษัทได้ปฏิบตัิแล้ว ดงันี ้
 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิค้าคงเหลอื 

ฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

 และข้อผิดพลาด 

ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

ฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 

ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ 

ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั 

 ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

ฉบบัที่ 21(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

ฉบบัที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทนุการกู้ยืม 

ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ฉบบัที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กําไรตอ่หุ้น 

ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

ฉบบัที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 

ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

ฉบบัที่ 41  เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลกิ 

ฉบบัที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสาํรวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 

ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สว่นงานดําเนินงาน 

ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
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ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 

ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื่น 

ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล - กรณีที่ไมม่ีความเก่ียวข้องอยา่งเฉพาะ 

เจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิง่จงูใจที่ให้แก่ผู้ เช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 

ของผู้ ถือหุ้น 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ทําขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ 

 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 
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ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อจํากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุขัน้ตํ่า 

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นี ้สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลติสาํหรับเหมืองผิวดิน 

 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีนําสง่รัฐ 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินนี ้

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ดังนี ้

 

ให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2560 ดงันี ้

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิค้าคงเหลอื 

ฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

 และข้อผิดพลาด 

ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

ฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
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ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 

ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้ 

ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั 

 ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

ฉบบัที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทนุการกู้ยืม 

ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ฉบบัที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กําไรตอ่หุ้น 

ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

ฉบบัที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 

ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

ฉบบัที่ 41 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง เกษตรกรรม 

ฉบบัที่ 104 (ปรับปรุง 2559)   เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 

ฉบบัที่ 105 (ปรับปรุง 2559)   เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

ฉบบัที่ 107 (ปรับปรุง 2559)    เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
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ฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลกิ 

ฉบบัที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสาํรวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 

ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สว่นงานดําเนินงาน 

ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 

ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื่น 

ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล - กรณีที่ไมม่ีความเก่ียวข้องอยา่งเฉพาะ 

เจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิง่จงูใจที่ให้แก่ผู้ เช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 

ของผู้ ถือหุ้น 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ทําขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ 
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 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ข้อจํากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุขัน้ตํ่า 

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นี ้สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลติสาํหรับเหมืองผิวดิน 

  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง เงินท่ีนําสง่รัฐ 

 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่นํา

มาตรฐานการบญัชีดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ 

 
4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรับรู้รายได้จากการขายและบริการ เมื่อได้โอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนที่เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบัผู้ซือ้แล้ว หรือให้บริการแก่ลกูค้าเรียบร้อย
แล้ว 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รับรู้ตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างที่ทําเสร็จ อตัราส่วนของงาน
ก่อสร้างที่ทําเสร็จ คํานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทนุงานก่อสร้างที่เกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้งวด กบัต้นทนุ
งานก่อสร้างทัง้หมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสญัญา รายได้จากงานเพิ่มและงานรับเหมาอื่น ที่มี
ระยะเวลาทํางานไม่เกินหนึ่งปี บนัทึกรับรู้รายได้ตามสว่นของงานก่อสร้างที่ทําเสร็จ และเรียกเก็บเงินจาก
ลกูค้า 



 [หมายเหตุประกอบงบการเงนิ] 
 

รายงานประจําปี 2559      

  

เงินปันผลรับ รับรู้เมื่อมีสทิธิรับเงินปันผล 
รายได้อื่น และคา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงิน ซึง่ถึงกําหนดใน

ระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีได้มา และปราศจากภาระผกูพนั 
 

4.3 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ สําหรับลูกหนีท้ี่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยทั่วไปพิจาร ณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี ้
 

4.4 รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ / รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 
รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกชําระ ประกอบด้วยต้นทนุของคา่วสัดแุละคา่แรงงาน คา่งานผู้ รับเหมาช่วง คา่บริการและคา่ใช้จ่าย

อื่น รวมทัง้กําไรหรือขาดทนุสทุธิที่ได้คํานวณขึน้ หกัด้วยจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าแล้ว 

สญัญาที่มีมูลค่าของงานเกินกว่าจํานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า จะแสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์
หมนุเวียน สว่นสญัญาที่มีการเรียกเก็บเงินลกูค้ามากกว่ามลูค่างานจะแสดงไว้เป็น “รายได้ค่าก่อสร้างรับ
ลว่งหน้า” ภายใต้หนีส้นิหมนุเวียน 
 

4.5 สินค้าคงเหลือ 
สนิค้าคงเหลอื แสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับแล้วแตม่ลูคา่ใดจะตํ่ากวา่  
 
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซือ้ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ใน

สถานท่ีและสภาพปัจจบุนั  
 
มลูคา่สทุธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่

จําเป็นในการขาย 
 

4.6 เงนิลงทุน 
กิจการที่ควบคมุร่วมกนัและบริษัทร่วม เป็นกิจการที่กลุม่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัโดยมี

อํานาจในการเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ   
แตไ่มถ่ึงระดบัที่จะควบคมุนโยบายดงักลา่ว การมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัถกูสนันิษฐานว่ามีอยู่เมื่อกลุม่
บริษัทมีอํานาจในการออกเสยีงในกิจการอื่นในอตัราตัง้แตร้่อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั
เป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมการดําเนินงานตามที่ตกลงไว้ในสญัญา เงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม แสดงตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับงบการเงินรวม และแสดงตามวิธี
ราคาทนุหลงัหกัคา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุม่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้ทางตรงและทางอ้อมเกิน

กว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทัง้หมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
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ดําเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทนุในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทนุหลงัหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าสําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทนุทัว่ไปเป็นเงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หมายถึงบริษัทท่ีกลุม่บริษัทถือหุ้นน้อยกวา่ร้อย

ละ 20 และหรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วบางสว่นร่วมกนัไม่
ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทบนัทึกเงินลงทนุในบริษัทที่เก่ียวข้องกนัในราคาทนุ โดยแสดงในมลูค่า
สทุธิหลงัหกัคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของเงินลงทนุ 

 
งบการเงินรวมได้รวมสว่นแบง่ของกลุม่บริษัทในกําไรหรือขาดทนุ และกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นของ

บริษัทที่ถูกลงทุน นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญันัน้
สิน้สดุลง เมื่อผลขาดทนุท่ีกลุม่บริษัทได้รับปันสว่นจากบริษัทร่วมมีจํานวนเกินกว่าสว่นได้เสียในบริษัทที่ไป
ลงทนุนัน้มลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสยีของกลุม่บริษัท จะถกูทอนลงจนเป็นศนูย์และจะไมรั่บรู้สว่นแบง่ผล
ขาดทนุอีกตอ่ไป เว้นแตก่รณีที่กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อชําระภาระผกูพนั
แทนในนามของผู้ถกูลงทนุ 

 
บริษัทบนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคมุเดียวกนั 
 
เมื่อมีการจําหนา่ยเงินลงทนุ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสทุธิที่ได้รับและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึง

กําไรหรือขาดทนุสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น จะถกูบนัทึกใน
กําไรหรือขาดทนุ 

 
ในกรณีที่กลุม่บริษัทจําหน่ายบางสว่นของเงินลงทนุที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทนุสําหรับเงินลงทนุที่

จําหนา่ยไปและเงินลงทนุท่ียงัถืออยูใ่ช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 
 
4.7 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ ตามประเภทของสนิทรัพย์ในเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
 

 อายกุารให้ประโยชน์ (ปี) 
อปุกรณ์ 5 
เคร่ืองใช้สาํนกังาน 2 - 5 
เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 5 
ยานพาหนะ 5 

 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจําหน่าย ตดัเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง

ระยะเวลา 3-5 ปี 
 

4.9 ประมาณการหนีส้ิน 
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กลุม่บริษัทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเมื่อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนข่องการเกิดภาระผกูพนัใน
ปัจจบุนัตามกฎหมายหรือจากการอนมุานอนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักลา่ว
คาดวา่จะสง่ผลให้สญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชําระภาระผกูพนัและจํานวนที่ต้อง
จ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณ
การหนีส้ินทัง้หมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยก
ตา่งหาก แตต้่องไมเ่กินจํานวนประมาณการหนีส้นิท่ีเก่ียวข้อง 
 

การแสดงคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัประมาณการหนีส้ินในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ แสดงด้วยมลูค่า
สทุธิจากจํานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนท่ีรับรู้ไว้ 

 
 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 

ประมาณการคา่ประกนัความเสยีหายจะบนัทกึเมื่อได้ขายสนิค้าหรือให้บริการแก่ลกูค้าเสร็จสิน้แล้ว 

ในอตัราร้อยละ 1 ของมลูค่าเคร่ืองจกัร ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวตัิการจ่ายค่าประกนัความ

เสยีหาย และปัจจยัตา่งๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องกบัความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดความเสยีหายดงักลา่ว 

 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายของสญัญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อ
ประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จําเป็นในการดําเนินการตามข้อผูกพนัในสญัญา การ
ประมาณคา่ใช้จ่ายรับรู้ด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้เมื่อสิน้สดุสญัญา หรือต้นทนุสทุธิที่
คาดว่าจะเกิดขึน้เมื่อดําเนินสญัญาต่อ แล้วแต่มลูค่าใดจะตํ่ากว่า กลุม่บริษัทรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อย
คา่ที่เกิดขึน้จากสนิทรัพย์ที่ระบไุว้ในสญัญาก่อนที่จะรับรู้และวดัมลูคา่ประมาณการหนีส้นิ 

 
  ค่านายหน้า 

ค่านายหน้าบนัทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีตามความคืบหน้าของเงินเรียกเก็บตามสญัญา 
(Progress Billing) ในอตัราที่กําหนดตามสญัญาบริหารโครงการ 

4.10 สัญญาเช่า 
 สัญญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าซึ่งผู้ เช่าได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ยกเว้นกรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน บริษัทบนัทึกสินทรัพย์ท่ีเช่าในราคายตุิธรรม ณ 
วนัท่ีเร่ิมต้นของสญัญาเช่าพร้อมกบัภาระหนีส้นิท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าในอนาคตหกัส่วนท่ีเป็นดอกเบีย้จ่าย 

 
ดอกเบีย้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้น

คงเหลอื 
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สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สญัญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์สว่นใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยงัคงอยู่กับผู้ ให้เช่า 
บนัทึกเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จตามอายขุองสญัญาเช่า 
 

4.11 ภาษีเงนิได้ 
สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะคํานวณขึน้จากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วนัที่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน กับราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน
นัน้ ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายที่บนัทึกไว้เกิดขึน้จริง และถือหกัเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากร 

 
บริษัทรับรู้ผลแตกตา่งชัว่คราว ท่ีต้องหกัภาษีเป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หรือบวกภาษี

เป็นหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกําไรทางภาษี
จากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนําสินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนัน้มาใช้
ประโยชน์ได้ 

 
บริษัทจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์/หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน และจะปรับมลูค่าตามบญัชีดงักลา่ว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มี
กําไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนําสินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมด หรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ คํานวณจากกําไรหรือขาดทนุสําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในกําไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการที่
บนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 
บริษัทและบริษัทยอ่ยรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสังคม เป็นค่าใช้จ่าย

เมื่อเกิดรายการ 
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพ ซึ่งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กําหนดการ

จ่ายสมทบไว้แล้ว สนิทรัพย์ของกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ได้แยกออกไปจากสนิทรัพย์ของบริษัท และได้รับการ
บริหารโดยผู้ จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลีย้งชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนกังานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดรายการนัน้ 
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โครงการผลประโยชน์ 
สาํรองผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตลอดอายกุาร

ทํางานของพนกังาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนกังานจะได้รับจากการทํางาน
ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบัน และงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดย
ผลประโยชน์ดงักลา่วได้ถกูคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล
เป็นอัตราอ้างอิงเร่ิมต้น การประมาณการหนีส้ินดงักล่าวคํานวณโดยผู้ เช่ียวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หนว่ยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

 
4.13 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบักลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกลุ่ม
บริษัท ถกูควบคมุโดยกลุม่บริษัทไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนั
กบักลุม่บริษัท รวมถึงบริษัทท่ีทําหน้าที่ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทในกลุม่เดียวกนั นอกจากนี ้บคุคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบคุคลซึง่ถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับกลุม่บริษัท ผู้บริหารที่สําคัญ กรรมการหรือพนกังานของ
กลุ่มบริษัทที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดทัง้สมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดงักล่าว ซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบตัิตามบุคคลดงักล่าว และ
กิจการท่ีบคุคลดงักลา่วมีอํานาจควบคมุหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

 
4.14 (ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการนํากําไร(ขาดทุน)สําหรับปี หารด้วยจํานวนหุ้น
สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั ที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งปี 

 
กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ของผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรับปรุงด้วย

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักที่ออกจําหน่าย และปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่ซือ้คืน และ
ผลกระทบของตราสารที่อาจเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัปรับลดทัง้หมด และสทิธิซือ้หุ้นของพนกังาน 
 

4.15 รายการบัญชีที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
ผู้บริหารของกิจการกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานถือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รายการที่เป็น
เงินตราตา่งประเทศต้องแปลงคา่ให้เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รายการ 

  
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จากการชําระเงินของรายการที่เป็นตวัเงิน หรือจากการแปลง

คา่รายการท่ีเป็นตวัเงินในสกลุเงินตา่งประเทศให้รับรู้เป็นกําไรหรือขาดทนุในปีบญัชีนัน้ 
 
รายการบญัชีในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานได้แปลงคา่เป็น

สกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการนําเสนองบการเงิน สนิทรัพย์และหนีส้นิแปลงคา่เป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัรา
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แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี ผลต่างที่เกิดขึน้จากการแปลงค่าดงักลา่วได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่าง
จากการแปลงคา่งบการเงิน” ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 
4.16 การใช้ดุลยพินิจและการใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เก่ียวกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สนิทรัพย์และหนีส้นิ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์และหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ ผลที่เกิดขึน้จริง
อาจมีความแตกตา่งไปจากจํานวนที่ประมาณไว้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นัน้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตัง้ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อ
เหตกุารณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึน้จริง ประมาณการและ
ข้อสมมติฐานทางบญัชีที่สาํคญั ได้แก่ ประมาณการต้นทนุโครงการก่อสร้าง ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ค่าเผ่ือ
การลดมลูคา่สนิค้า คา่เผ่ือการปรับมลูคา่เงินลงทนุ คา่เสือ่มราคาของอปุกรณ์ คา่ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไม่มี
ตวัตน และสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ ได้ถกูเปิดเผยในแต่
ละสว่นท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตปุระกอบงบการเงินนี ้  

 
5.รายการแก้ไขข้อผิดพลาด 

5.1 บริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดเก่ียวกับการคํานวณรายได้จากสญัญาการให้บริการ เนื่องจากมีการบนัทึก
รายได้ในปี 2556 สงูไปจํานวน 0.96 ล้านบาท โดยบริษัทได้ปรับย้อนหลงังบการเงินของปีก่อนในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลทําให้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้
จํานวน 0.96 ล้านบาท ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินในสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 0.04 ล้านบาท 

 

5.2 บริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดเก่ียวกับการคํานวณค่านายหน้าให้กับตัวแทน เนื่องจากมีการบันทึกค่า
นายหน้าค้างจ่ายในปี 2557 สงูไปจํานวน 1.11 ล้านบาท โดยบริษัทได้ปรับย้อนหลงังบการเงินของปี
ก่อนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลทําให้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 ขาดทนุสะสม
ลดลงจํานวน 1.10 ล้านบาท ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจํานวน 0.01 
ล้านบาท  
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6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

(หนว่ย : บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

เงินสด 1,657 49,814 1,305 40,233 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 454,920 3,813,189 454,915 3,807,069 

รวม 456,577 3,863,003 456,220 3,847,302 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
               

                         

(หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

     ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -- 3,925,357 -- 3,925,357 

     เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 35,120 1,829,081 35,120 1,829,081 

     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,513,970 8,147,001 7,513,970 11,429,842 

     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 37,328,480 3,925,357 37,328,480 3,925,357 

     มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 60,215,052 55,549,996 97,391,117 90,156,113 

รวม 105,092,622 73,376,792 142,268,687 111,265,750 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -- -- (13,935,210) (14,564,421) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 105,092,622 73,376,792 128,333,477 96,701,329 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน     

     ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -- 1,111,294 -- 1,111,294 

     เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 13,444,857 12,202,062 13,444,857 12,202,062 

     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 10,749,210 22,310,812 10,749,210 22,310,812 

     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 12,133,221 39,488,345 12,133,221 39,488,345 

     มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 86,558,031 51,030,154 86,558,031 51,030,154 

รวม 122,885,319 126,142,667 122,885,319 126,142,667 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (27,379,860) (23,220,334) (27,379,860) (23,220,334) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 95,505,459 102,922,333 95,505,459 102,922,333 
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ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

     ลูกหน้ีอ่ืน 12,560,733 13,098,149 15,700,450 16,346,818 

     เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,345,365 27,542,189 27,345,365 27,542,189 

รวม 39,906,098 40,640,338 43,045,815 43,889,007 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (38,094,575) (38,368,769) (40,444,564) (40,547,841) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,811,523 2,271,569 2,601,251 3,341,166 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน     

     ลูกหน้ีอ่ืน 603,210 2,981,704 603,210 2,981,704 

     ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,888,789 4,035,891 3,888,789 4,035,891 

     อ่ืนๆ 13,036 519,222 13,036 519,222 

รวม 4,505,035 7,536,817 4,505,035 7,536,817 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (52,671) (403,222) (52,671) (403,222) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน - สุทธิ 4,452,364 7,133,595 4,452,364 7,133,595 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 206,861,968 185,704,289 230,892,551 210,098,423 
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8. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ / รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 
 

(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

ตน้ทุนงานก่อสร้างบวกก าไร 3,527,356 3,522,247 

ประมาณการหน้ีสินขาดทุนจากงานโครงการ (6,853) (6,903) 

จ านวนท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ (3,671,035) (3,659,657) 

รวม (150,532) (144,313) 

ประกอบด้วย   

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29.3) 4,039 4,068 

กิจการอ่ืน 7,039 8,281 

รวม (*) 11,078 12,349 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,078) (11,158) 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ - สุทธิ -- 1,191 

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้   

กิจการอ่ืน (*) (161,610) (156,662) 

รวม (*) (150,532) (144,313) 
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9. เงนิจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้จัดจ าหน่าย 
 

(หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29.3) 30,458,428 41,671,463 

กิจการอ่ืน 21,331,176 93,049,648 

รวม 51,789,604 134,721,111 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (19,599,396) (19,740,467) 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูจ้ดัจ  าหน่าย-สุทธิ 32,190,208 114,980,644 
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10. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
         

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

บริษทัยอ่ย     

LV Europe S.A. (หมายเหตุ 29.3) -- -- 23,118,667 24,162,535 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -- -- (23,118,667) (24,162,535) 

สุทธิ -- -- -- -- 

      
 บริษัทได้ทําสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย (LV Europe S.A.) เป็นจํานวนเงิน 0.60 ล้านยโูร 

โดยไมค่ิดดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวนแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทร่วม (Ceminter Pte. Ltd.) มีสิทธิในการแปลงเงินให้กู้ยืม

ระยะสัน้ตามสญัญาจํานวน 431.76 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และ 434.87 ล้านบาท (12.05 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ตามลําดบั เป็นสว่นที่เป็นเจ้าของใน  Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. 

(MMM)โดยเร่ืองดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามเง่ือนไข เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในประเทศเมียนมาร์ จึงมีความไม่แน่นอนว่าจะดําเนินการเสร็จได้อย่างไรและเมื่อไร ซึ่งไม่ได้กําหนด

ระยะเวลาที่ชดัเจนและแนน่อน ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนใน MMM โดย Ceminter 

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนใน MMM โดย M.Y Associates Co., Ltd. เป็นผู้ถอืหุ้นแทน ตามหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินข้อ 29.1 (20 และ 21) และการแปลงสิทธิการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นหุ้นสามัญ จากความ

ไม่แน่นอนดังกล่าว ท าให้มีความเสี่ ยงในการโอนหุ้น และสิทธิการเป็นเจ้าของหุ้นใน MMM ของ 

Ceminter 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทร่วม (Ceminter Pte. Ltd.) มีเงินให้กู้ยืมแก ่Max (Myanmar) 

Manufacturing Co., Ltd. ในประเทศเมียนมาร์ เป็นจํานวนเงิน 12.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเป็นเงินให้

กู้ยืมประเภทไมม่ีหลกัประกนั และไมม่ีการคดิดอกเบีย้ ครบกําหนดชําระภายใน 2 ปี นบัจากวนัที่จ่ายเงินกู้  และ

ในไตรมาส 2 ปี 2557 บริษัทสละสทิธิการเพิ่มทนุใน Ceminter Pte. Ltd. ตามหมายเหตขุ้อ 12.1 จึงทําให้สดัสว่น

การลงทนุของบริษัทลดลงจากร้อยละ 50.30 เป็นร้อยละ 44.63 บริษัทได้จดัประเภทบญัชีเงินลงทนุใน Ceminter 

Pte. Ltd. จากบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วม จึงทาํให้เงินกู้ยืมดงักลา่วไมแ่สดงในงบการเงินรวมตัง้แตไ่ตรมาส 2 ปี 

2557 
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สญัญาเงินให้กู้ ยืมดงักลา่วกําหนดให้ผู้ ให้กู้มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทดงักลา่ว โดยมี

วงเงินจํานวนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเงินทนุให้กบับริษัทดงักลา่วในโครงการก่อสร้างโรงงาน

ปนูซีเมนต์ในประเทศเมียนมาร์ 

อย่างไรก็ตาม จํานวนเงินให้กู้ยืมตามกําหนดดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัความต้องการ

เงินทนุของบริษัทผู้กู้  

 

11. สินค้าคงเหลือ 
 

(หนว่ย : บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

สนิค้าสาํเร็จรูป 12,661,369 14,171,344 

สนิค้าระหวา่งทาง -- 814,957 

รวม 12,661,369 14,986,301 

หกั คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง (12,661,369) (14,171,344) 

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ -- 814,957 

 

 เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับ

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้
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12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
 

(หน่วย : พนับาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

บริษัทร่วม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 500,075 453,160 462,861 422,773 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน     

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (343) 16,625 -- -- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (13,402) 30,290 (3,307)        40,088 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 486,330 500,075 459,554   462,861 

กจิกำรทีค่วบคุมร่วมกัน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,290 5,551 4 4 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวธีิ     

ส่วนไดเ้สีย -- (36)   

เงินปันผลรับ            -- (1,632) -- -- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (30) 407 -- -- 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,260 4,290 4 4 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
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   (หน่วย : พนับาท) 

 ร้อยละ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ความเป็นเจา้ของ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทัร่วม       

- LV Technology Engineering (Tianjin) 
      

     Co., Ltd.* 49.00 49.00 84,765 85,374 115,436 126,157 

- Ceminter Pte. Ltd. 
45.48 45.48 213,551 215,088 211,317 213,192 

- Global Cement Capital Partners Ltd.* 
20.00 20.00 161,238 162,399 159,577 160,726 

รวม   459,554 462,861 486,330 500,075 

กจิกำรที่ควบคุมร่วมกนั       

- BLVT, LLC* 
33.33 33.33 4 4 4,260 4,290 
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ทุนช าระแลว้ 

เงินปันผล (หน่วย : บาท) 

รายการ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 สกลุเงิน 2559 2558 

บริษทัร่วม      

- LV Technology Engineering (Tianjin) 
4,827,846 4,827,846 ดอลลาร์ -- -- 

     Co., Ltd.   สหรัฐอเมริกา   

- Ceminter Pte. Ltd. 
13,105,000 13,105,000 ดอลลาร์ -- -- 

   สหรัฐอเมริกา   

- Global Cement Capital Partners Ltd. 
13,415,000 13,415,000 ดอลลาร์ -- -- 

   สหรัฐอเมริกา   

กจิกำรที่ควบคุมร่วมกนั      

- BLVT, LLC 
300 300 ดอลลาร์ -- 1,632,320 

   สหรัฐอเมริกา   

 

(*) บริษัทไม่ได้บนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 เนื่องจากบริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัไมส่ง่งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มา

ให้บริษัท 

บริษัทได้นํางบการเงินของ LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. และ Global Cement 

Capital Partners Ltd. สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ที่ถือตามข้อมลูของผู้บริหาร ซึ่งไม่ผ่าน

การสอบทานโดยผู้สอบบญัชีมาใช้ในการบนัทกึเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียในงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทร่วมไมส่ง่งบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มาให้บริษัท 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (LV Latino America 

Equipamentos Industrial Ltda) ทัง้จํานวน เป็นจํานวนเงิน 10 บาท (1 เรียลบราซิล) และได้บนัทึกก าไรจาก
การจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นจํานวนเงิน 10 บาท ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแล้ว 
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12.1 เงนิลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd. 

บริษัทได้เข้าร่วมทําสญัญาเป็นหนึ่งในผู้ ถือหุ้นร่วมกบัผู้ ถือหุ้นอีกสามราย  เพื่อลงทนุจดัตัง้บริษัทช่ือ 

Ceminter Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งมีแผนจะลงทุนใน

โครงการก่อสร้างโรงงานปนูซีเมนต์ในประเทศเมียนมาร์ โดยบริษัทดงักลา่วจะไปลงทนุใน Max (Myanmar) 

Manufacturing Co., Ltd. (MMM) ซึ่งจดัตัง้ในประเทศเมียนมาร์ มีมลูค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 30,000,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากสญัญาการร่วมทนุดงักลา่ว บริษัทได้รับหุ้นเป็นจํานวน 5,485,714 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 69 ของทุนจดทะเบียนของ Ceminter Pte. Ltd. โดยบริษัทได้ซือ้ในราคาหุ้นละ 1.05 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา รวมเป็นจํานวนเงิน 5.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (180.81 ล้านบาท) ต่อมาในเดือน

พฤษภาคม 2557 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงสญัญาร่วมทนุบางสว่น โดยได้เปลี่ยนแปลงในสว่นของราคา

ซือ้หุ้นจากเดิมราคาหุ้นละ 1.05 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

 ในเดือนธันวาคม 2556 Ceminter Pte. Ltd. ได้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มจากเดิม 

8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (8,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เป็น 10,905,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (10,905,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยออกหุ้นใหม่เพิ่ม 

2,905,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2,905,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดย ณ วนัที่ 27 

มกราคม 2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 10,905,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 

 

อยา่งไรก็ตามบริษัทได้สละสทิธิการซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นใน Ceminter Pte. 

Ltd. ลดลงจากร้อยละ 69 เป็นร้อยละ 50.30 สดัสว่นการลงทนุคํานวณจากใบหุ้นที่ได้รับแล้ว บริษัทได้จ่าย

ค่าหุ้นดงักลา่วแล้ว เป็นจํานวนเงิน 5.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยได้รับใบหุ้นแล้วเป็นจํานวนเงิน 

5.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สว่นที่เหลือจํานวนเงิน 0.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 6.56 

ล้านบาท) ได้บนัทึกเป็นเงินจ่ายลว่งหน้าเพื่อการลงทนุในบริษัทย่อย (ดหูมายเหต ุ13.2) ต่อมาบริษัทได้รับ

ใบหุ้นทัง้หมดจํานวน 5.96 ล้านหุ้นครบแล้ว เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 

 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2557 ได้มีมติอนมุตัิการสละสิทธิ

เพิ่มทนุจํานวน 2,000,000 หุ้น ใน Ceminter Pte. Ltd. ให้แก่ Atsawin Mekong Fund Limited เนื่องจาก

บริษัทไมม่ีเงินลงทนุเพียงพอสาํหรับการเพิ่มทนุโดย Ceminter Pte. Ltd. มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว

ในไตรมาสที่ 2/2557 จํานวน 12,905,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทําให้สดัสว่นการลงทนุของบริษัทลดลง

จากร้อยละ 50.30 เป็นจํานวนร้อยละ 44.63 จึงบนัทกึเงินลงทนุใน Ceminter Pte. Ltd. เป็นบริษัทร่วม และ

ในไตรมาสที่ 3/2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วจํานวน 13,105,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา จึงทําให้สดัสว่นการลงทนุของบริษัทเพิ่มขึน้จากร้อยละ 44.63 เป็นร้อยละ 45.48 จากทนุที่

จ่ายลว่งหน้าจํานวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 Ceminter Pte. Ltd. มีสิทธิในการแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ตามสญัญา

จํานวนเงิน 431.76 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และ 434.87 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

ตามลาํดบั (ดหูมายเหต ุ10) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 Ceminter Pte. Ltd. มีเงินลงทนุใน MMM โดยมี M.Y Associates Co., Ltd. เป็น

ผู้ ถือหุ้นแทน ซึง่มีความเสี่ยงในการโอนหุ้นและสิทธิการเป็นเจ้าของหุ้นใน MMM ของ Ceminter Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ

บริษัท (ดหูมายเหต ุ10) 

12.2 เงนิลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd. 

บริษัทได้เข้าร่วมทําสญัญาเป็นหนึ่งในผู้ ถือหุ้นร่วมกบัผู้ ถือหุ้นอีกสี่ราย เพื่อจดัตัง้บริษัทร่วมทนุช่ือ Wing Yip International 

Inc. (จดทะเบียนในประเทศบรูไนในเดือนพฤษภาคม 2554) ตอ่มาบริษัท Wing Yip International Inc. ได้เปลี่ยนช่ือเป็น Global 

Cement Capital Partners Ltd. (GCCP) ทัง้นี ้บริษัทจะมีสดัสว่นการลงทนุในบริษัท GCCP ในอตัราร้อยละ 20 

ทัง้นี ้GCCP จะไปลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงงานปนูซีเมนต์ประกอบด้วย Chakrey Ting Cement Factory Co., Ltd. ใน

ประเทศกมัพชูา, Kanbawza Industries Limited (KBZI) ในประเทศเมียนมาร์, C.G. Cement Industries Private Ltd. ใน

ประเทศเนปาล และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. ในประเทศเนปาล ในอตัราร้อยละ 26.00, 13.89, 35.00 และ 

35.00 ตามลําดบั โดยในปี 2556 GCCP ได้ขายเงินลงทนุใน Chakrey Ting Cement Factory Co., Ltd. ให้กบั CCC Holding 

Limited 

ในระหวา่งปี 2556 และ 2555 GCCP ได้ลงทนุใน C.G. Cement Industries Private Ltd. (Dumkibas) และ C.G. Cement 

Industries Palpa Private Ltd. (Palpa) ในประเทศเนปาล จํานวน 2,240,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (รวมค่าธรรมเนียมจํานวน 

840,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว) และจํานวน 5,050,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (รวมค่าธรรมเนียมจํานวน 3,825,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว) ตามลําดบั ค่าธรรมเนียมจํานวนรวม 4,665,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา GCCP ได้จ่ายให้กับ 

Cinnovation Incorporated ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ CG Cement Global Pte. Ltd. (CGCG) ซึง่ CGCG เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ตามหมายเหตุข้อ 29.1 (18 และ 19) งบการเงินของ GCCP ซึ่งบริษัทได้รับลา่สดุเป็นงบการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 ได้

แสดงเงินลงทนุดงักล่าวไว้ในบญัชีลกูหนีอ้ื่น ภายใต้หมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เนื่องจากทัง้สองบริษัทที่ GCCP ไปลงทุนยงั

ไมไ่ด้ไปจดทะเบียนเพิ่มทนุ (งบการเงินในปี 2555 ของ GCCP ได้แสดงเงินลงทนุดงักลา่วไว้ในบญัชีเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุ

ร่วมกัน และในปี 2556 ได้เปลี่ยนการบันทึกบญัชีส่วนของเงินลงทุนที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมเป็นบญัชีลกูหนีอ้ื่น และส่วนของ

คา่ธรรมเนียมบนัทกึเป็นบญัชีคา่ใช้จ่าย และในปี 2557 ได้เปลีย่นการบนัทกึสว่นของคา่ธรรมเนียมเป็นบญัชีลกูหนีอ้ื่น) 

 ในปี 2555 GCCP ได้จ่ายเงินลว่งหน้า (บนัทกึไว้ในบญัชีเงินให้กู้ยืม) ให้กรรมการของ GCCP (ซึง่เป็นอดีตกรรมการของ

บริษัท) จํานวน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อนําไปลงทนุใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ใน

ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ในสดัสว่นร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทดงักลา่วลงทนุ ใน Kanbawza Industries Ltd. ประเทศเมียนมาร์

อีกทอดหนึ่งจํานวน 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสดัสว่นร้อยละ 16.67 โดยให้บุคคลที่เก่ียวข้องกนัที่พํานกัอยู่ในประเทศ

เมียนมาร์ถือหุ้นแทน เนื่องจากข้อจํากัดด้านกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ การที่ GCCP จะได้สิทธิในการเป็นผู้ ถือหุ้นของ 

Kanbawza Industries Ltd.โดยสมบรูณ์จะต้องดําเนินการดงันี ้
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ก. ดําเนินการโอนหุ้น Saudi Danish Cement Company Limited ที่ถือในนามอดีตกรรมการบริษัทคืนให้ GCCP โดยอดีต

กรรมการบริษัทซึง่ถือหุ้นแทน แจ้งวา่ยงัติดปัญหาในการโอนหุ้นคืนให้กบั GCCP ซึง่จนถึงปัจจบุนัยงัมีความไมแ่นน่อน

วา่จะทําการโอนหุ้นคืนได้เมื่อไร 

 

ข. ดําเนินการโอนหุ้น Kanbawza Industries Ltd. ในประเทศเมียนมาร์ ที่ลงทนุโดย Saudi Danish Cement Company 

Limited มาเป็นของ Saudi Danish Cement Company Limited ซึ่งปัจจุบนัถือหุ้นแทนโดยบคุคลที่เก่ียวข้องกนัที่

พํานกัอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบนัยงัมีความไม่แน่นอนในการดําเนินการและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการโอนหุ้น 

เนื่องจากต้องดําเนินการทางกฎหมาย และขออนมุตัิจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศเมียนมาร์ 

    ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนใน KBZI โดย Mr. Ye Htut ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
M.Y Associates Co., Ltd เป็นผู้ถือหุ้นแทน SDCC ซึ่งลงทุนโดย GCCP ผ่านอดีตกรรมการของบริษัท จาก
ความไม่แน่นอนดงักล่าว ท าให้มีความเสี่ยงในการโอนหุ้น และสิทธิการเป็นเจ้าของหุ้นใน KBZI ของ GCCP 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท 

เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรูไน ได้ประกาศแจ้งปิดกิจการสําหรับบริษัทต่างชาติ 

(ดหูมายเหต ุ32.4) 

 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ (%) ตามวธีิราคาทุน 

2559 2558 2559 2558 

บริษัทย่อย     

- บริษทั โกล คอนซลัต้ิง แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั 
99.70 99.70 1,102 592 

- LV Europe S.A.* 
92.29 92.29 12,305 12,393 

รวม 13,407 12,985 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (13,407) (12,985) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ -- -- 
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ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัท โกล คอนซลัติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั ได้เรียกชําระคา่หุ้นให้ครบเต็มมลูค่าหุ้น 

และบริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นครบทัง้จํานวนแล้ว และได้บนัทึกค่าเผ่ือการลดมลูค่าของเงินลงทนุในบริษัท โกล คอน

ซลัติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั เพิ่มทัง้จํานวนในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทยอ่ยดงักลา่วมีผล

ขาดทนุเกินทนุเป็นจํานวนมาก 

(*) งบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ถือตามข้อมลูของผู้บริหารที่ยงัไมผ่า่นการตรวจสอบโดย

ผู้สอบบญัชี และงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทยอ่ยไมส่ง่งบการเงินมาให้บริษัท 

 

รายการ ทุนช าระแลว้ 
เงินปันผล (หน่วย : บาท)                                 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 
2559 2558 สกุลเงิน 2559 2558 

บริษัทย่อย      

- บริษทั โกล คอนซลัต้ิง แอนด ์ 
1,000,000 500,000 บาท -- -- 

           เทรดด้ิง จ  ากดั    

  
- LV Europe S.A. 

280,000 280,000 ยโูร -- -- 

 เงินลงทุนใน LV Europe S.A. 

     บริษัทรับรู้ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลขาดทุนจากการรับรู้ส่วนได้เสียเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัท LV 

Europe S.A. เป็นหนีส้ินของบริษัททัง้ร้อยละ 100 เนื่องจากบริษัทได้ออกหนงัสือสนบัสนุนทางการเงินให้กับบริษัท

ยอ่ยดงักลา่วตามจดหมายลงวนัท่ี 11 มิถนุายน 2556 

    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 11 มิถุนายน 2557 บริษัทได้มีมติยกเลิกการสนบัสนนุทาง

การเงินกบับริษัทยอ่ยดงักลา่วแล้ว 
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(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

ผลขาดทุนเกินกวา่เงินลงทุน   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,021 2,759 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (22) 262 

รวม 2,999 3,021 
 

     เมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2558 มีมติอนุมตัิในหลกัการให้ยกเลิกการ

จําหนา่ยเงินลงทนุใน LV Europe S.A. และมีมติอนมุตัิในหลกัการให้จดทะเบียนเลกิ  LV Europe S.A. 

 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินของ LV Europe S.A. มีหนีส้นิเกินกวา่สนิทรัพย์จํานวน 1.16 

ล้านยโูร (44 ล้านบาท) และ 1.16 ล้านยโูร (45 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

14. เงนิลงทุนทั่วไป 

                                                                                                                                                                   (หน่วย : พนับาท) 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ % 

ตามวิธีราคาทุน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 

LNV Technology Private Ltd. 16 16 61,925 62,371 607 612 

 

                                                                                                                                                                   (หน่วย : พนับาท) 

บริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ทุนช าระแลว้ 

เงินปันผล 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2559 2558 

LNV Technology Private Ltd. กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,934 3,934 -- 2,272 
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15. เงนิฝากระยะยาวและเงนิฝากที่ตดิภาระค า้ประกันกับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคาร ไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือ

ค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัการรับจา้งงานโดยมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.03 

- 1.55 ต่อปี และร้อยละ 0.25 - 2.05 ต่อปี ตามล าดบั 

16. เงนิค า้ประกันตามสัญญาก่อสร้าง 
(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29.3) 282,977 287,146 

กิจการอ่ืน 288,243 304,057 

รวม 571,220 591,203 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (191,887) (193,957) 

เงินประกนัตามสัญญาก่อสร้าง-สุทธิ 379,333 397,246 

 
17. อุปกรณ์ 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
อุปกรณ์ 

เคร่ืองใช ้

ส านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง 

และติดตั้ง 
ยานพาหนะ 

ยานพาหนะ 

รวม ตามสญัญาเช่า 

การเงิน 

รำคำทุน       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,643,352 9,439,549 4,378,639 3,207,900 -- 18,669,440 

ซ้ือเพ่ิม -- 392,897 -- -- 5,999,998 6,392,895 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (367,296) (805,191) -- -- -- (1,172,487) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 155,825 895,072 415,189 304,178 135,062 1,905,326 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,431,881 9,922,327 4,793,828 3,512,078 6,135,060 25,795,174 

ซ้ือเพ่ิม -- 210,509 -- -- -- 210,509 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -- (1,014,715) -- (3,512,078) -- (4,526,793) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10,232) (59,663) (34,258) -- (43,843) (147,996) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,421,649 9,058,458 4,759,570 -- 6,091,217 21,330,894 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,512,330 8,764,650 3,853,266 3,207,834 -- 17,338,080 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2558 79,246 537,268 327,773 -- 171,335 1,115,622 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (367,292) (801,814) -- -- -- (1,169,106) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 148,901 863,654 383,662 304,172 1,208 1,701,597 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,373,185 9,363,758 4,564,701 3,512,006 172,543 18,986,193 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2559 35,035 203,696 223,222 -- 900,024 1,361,977 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -- (1,009,044) -- (3,512,006) -- (4,521,050) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,345) (56,702) (29,225) -- 12,424 (82,848) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,398,875 8,501,708 4,758,698 -- 1,084,991 15,744,272 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 58,696 558,569 229,127 72 5,962,517 6,808,981 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 22,774 556,750 872 -- 5,006,226 5,586,622 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

                                                                                                                                                                (หน่วย : บาท) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รำคำทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 20,890,752 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,980,892 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 22,871,644 

ซ้ือเพิ่ม 60,000 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (163,897) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 22,767,747 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 20,889,621 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2558 -- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,980,785 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 22,870,406 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2559 97 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (163,438) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 22,707,065 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,238 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 60,682 

 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
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                                                                                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29.3) 192,140 228,182 192,588 228,297 

กิจการอ่ืน 137,591 163,853 137,489 162,753 

รวม 329,731 392,035 330,077 391,050 

 

20. เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

                                                                                                                                                             (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ีย(%) 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

บุคคล       

    ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 19,920,907 19,909,280 19,920,907 19,909,280   

    บวก กูเ้พ่ิมระหวา่งปี -- -- -- --   

    หกั ช าระคืนระหวา่งปี -- -- -- --   

              (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 140,269 (1,807,216) 140,269 (1,807,216)   

    บวก(หกั) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (139,307) 1,818,843 (139,307) 1,818,843   

   ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 19,921,869 19,920,907 19,921,869 19,920,907 6.00 6.00 

รวมเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,921,869 19,920,907 19,921,869 19,920,907   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

Ceminter Pte. Ltd.       

    ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 36,088,600 32,963,000 36,088,600 32,963,000   

    บวก กูเ้พ่ิมระหวา่งปี -- -- -- --   

    หกั ช าระคืนระหวา่งปี -- -- -- --   
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    บวก(หกั) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (257,900) 3,125,600 (257,900) 3,125,600   

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 35,830,700 36,088,600 35,830,700 36,088,600 1.00 1.00 

บริษทั โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จ ำกดั       

    ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -- -- 11,450,538 11,443,855   

    บวก กูเ้พ่ิมระหวา่งปี -- -- -- --   

    หกั ช าระคืนระหวา่งปี -- -- -- --   

               (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -- -- 80,626 (1,038,788)   

    บวก(หกั) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -- -- (80,073) 1,045,471   

   ยอดคงเหลือยกไปปลายปี -- -- 11,451,091 11,450,538 2.00 2.00 

รวมเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,830,700 36,088,600 47,281,791 47,539,138   

รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและ       

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,752,569 56,009,507 67,203,660 67,460,045   

 

เมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทได้ทําสญัญากู้ยืมเงินจากบคุคลธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้ก่อตัง้บริษัทเป็น

จํานวนเงิน 20 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี กําหนดชําระคืนภายใน 6 เดือน หรือ ภายใน 30 วนันบัจาก

วนัเรียกชําระคืน ทัง้นี ้บริษัทได้นําหุ้นของ LNV Technology Private Ltd. จํานวน 9,250 หุ้น วางเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนั  

ในเดือนกนัยายน 2557 บริษัทได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่บริษัทยอ่ย (บริษัท โกล คอนซลัติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั) 

เป็นจํานวนเงินรวม  11.50 ล้านบาท มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วไมม่ีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั และ

มีการคํานวณดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2 ตอ่ปี 

 

ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้ทําสญัญากู้ เงินจากบริษัทย่อย (Ceminter Pte. Ltd.) เป็นจํานวนเงิน 1 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปีหรือ 30 วนันบัแตเ่มื่อทวงถาม เงินกู้ยืมดงักลา่วเป็นเงินกู้ยืมประเภทไม่

มีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั และมีการคํานวณดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทัง้นี ้บริษัทจดัประเภทเงินลงทนุจากบริษัทย่อย

เป็นบริษัทร่วมตัง้แตไ่ตรมาส 2 ปี 2557 (ดหูมายเหต ุ12.1) 
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21. เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29.3) 216,791 271,610 

กิจการอ่ืน 115,847 144,378 

รวม 332,638 415,988 

 
22. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

ไม่เกิน 1 ปี    849,310 790,123 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,830,526 3,706,322 

รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 3,679,836 4,496,445 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (849,310) (790,123) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ     2,830,526 3,706,322 
 

 

  สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนีส้นิหมนุเวียน 
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23. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 

                                                                                                                                                   หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,406 1,848 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 316 300 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 84 64 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (896) -- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) 194 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,898 2,406 
  

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 และ 2558 

อตัราคิดลด 3.60% ต่อปี 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 4.00-10.00% ต่อปี 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังานโดยเฉล่ีย 0-25.00% ต่อปี 

 
 
24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  กลุม่บริษัทได้จดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญตัิกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวสัดิการ

ตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานเมื่อลาออกจากงานหรือครบอายกุารทํางาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดย

พนกังานจ่ายสะสมสว่นหนึง่และบริษัทจ่ายสมทบอีกสว่นหนึง่ในอตัรา 2-10% ของเงินเดือน ทัง้นีก้ลุม่บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท

หลกัทรัพย์แหง่หนึง่เป็นผู้จดัการกองทนุเพื่อบริหารกองทนุดงักลา่ว 
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  เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพในสว่นของกลุม่บริษัทท่ีจ่ายสาํหรับพนกังาน และได้บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นจํานวน 1.91 ล้านบาท และ 1.73 ล้านบาท ตามลาํดบั 

  เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 กลุม่บริษัทได้ของดการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทนุตัง้แต่เดือนมีนาคม 

2560 หรือจนกวา่จะมีสมาชิกสมคัรเข้ากองทนุเป็นต้นไป 

 
25. ภาษีเงนิได้ 

  ภาษีเงินได้นิติบคุคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณ

จากกําไร(ขาดทุน)ทางบญัชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่

ต้องห้ามในการคํานวณภาษีเงินได้ และปรับปรุงด้วยผลขาดทนุสทุธิยกมาไมเ่กิน 5 รอบระยะเวลาบญัชี 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยคํานวณภาษีเงินได้ ในปี 2559 และ 2558 ในอตัราร้อยละ 20 

  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย 

                                                                                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี (24,850) (6,391) -- -- 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว -- -- -- -- 

 รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (24,850) (6,391) -- -- 

 

      กลุม่บริษัทไมบ่นัทกึรับรู้สนิทรัพย์/หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ

ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีใน

อนาคตอนัใกล้เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 

26. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุน

สาํรองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี ้

จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน ทนุสาํรองดงักลา่วจะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
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27. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 
                                                                                                                                                               (หน่วย : บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

วสัดุก่อสร้าง วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและผูรั้บเหมาช่วง 135,030,848 423,969,520 135,030,848 423,969,520 

ซ้ือสินคา้เพ่ือขาย 64,405,436 2,795,174 64,405,436 2,795,174 

ค่ารับประกนัผลงานโครงการและค่าชดเชยลูกคา้ (9,959,448) 12,442,232 (9,959,448) 12,442,232 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 25,440,855 25,360,437 25,440,855 25,360,437 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 51,501,033 67,598,838 51,501,033 67,598,838 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,362,074 1,115,622 1,362,074 1,115,622 

ตน้ทุนทางการเงิน 2,104,946 1,602,892 2,334,525 1,829,061 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 64,762,981 94,222,180 63,013,804 83,349,133 

 334,648,725 629,106,895 333,129,127 618,460,017 
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28.   ภาระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ภายหน้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาระผกูพนั และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ดงันี ้

                                                                                                                                                       (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

สกลุเงินบาท   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้   

ภายในหน่ึงปี 4,692 4,954 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,392 5,199 

รวม 7,084 10,153 

สกลุเงินบาท   

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้   

หนงัสือค ้าประกนั 6,050 30,893 

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   

เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ -- 10 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมี 

- ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนนิงานหลายสญัญาซึง่ครอบคลมุถึงสญัญาเชา่อปุกรณ์สาํนกังาน 

พืน้ท่ีสาํนกังาน และสิง่อาํนวยความสะดวกที่เก่ียวข้องเป็นระยะเวลา 1-3 ปี และจะครบกําหนดใน

ระหวา่งปี 2560 ถงึปี 2561  

- ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการจดัหาเคร่ืองจกัรเพื่อโครงการท่ีได้ทําสญัญากับลกูค้าแล้ว เป็นจํานวนเงิน 

11.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 15.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั 

- ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการบริการในการติดตัง้และอื่นๆ เพื่อโครงการท่ีได้ทําสญัญากบัลกูค้าแล้ว 

เป็นจํานวนเงิน 0.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 0.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั 

 

 

 

 



 [หมายเหตุประกอบงบการเงนิ] 
 

รายงานประจําปี 2559      

  

29.   รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัทมีรายการบญัชีที่เกิดขึน้กบับริษัทยอ่ย และบริษัทหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้น

กลุม่เดยีวกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั ยอดคงเหลอืและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัระหวา่งบริษัทกบับริษัท

ยอ่ย และบริษัทหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 29.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ช่ือกิจการ/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จดัตั้งใน 

ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ประเทศ/สญัชาติ 

บริษทัยอ่ย    
1. บริษทั โกล คอนซลัติ้ง แอนด ์เทรดด้ิง ประเทศไทย ท่ีปรึกษาดา้น บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.70  
     จ ากดั  วศิวกรรมเคร่ืองกล  

2. LV Europe S.A. ฝร่ังเศส ท่ีปรึกษาดา้น บริษทัถือหุน้ร้อยละ 92.29  
  วศิวกรรมเคร่ืองกล  

ช่ือกิจการ/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จดัตั้งใน 

ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ประเทศ/สญัชาติ 

บริษทัร่วม    
1. LV Technology Engineering 

(Tianjin)  
สาธารณรัฐ ผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49 

     Co., Ltd. (LVTC) ประชาชนจีน   
2. Ceminter Pte. Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริษทัถือหุน้ร้อยละ 45.48  
3. Global Cement Capital Partners Ltd.  บรูไน                 ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริษทัถือหุน้ร้อยละ 20 และมีกรรมการร่วมกนั 
     (GCCP) ดารุสซาลาม   

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั    
4. BLVT, LLC สหรัฐอเมริกา ท่ีปรึกษาดา้น บริษทัถือหุน้ร้อยละ 33.33 

  วศิวกรรมเคร่ืองกล  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
5. M.Y. Cement Pte. Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
6. LNV Technology Private Ltd. (LNVT)  อินเดีย ท่ีปรึกษาดา้น  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 16 และ LNVT ถือหุน้ 

  วศิวกรรมเคร่ืองกล ใน GCCP ประมาณร้อยละ 10 
  โดยการออกแบบ    
  พฒันา และปรับปรุง  
  ประสิทธิภาพของ  
  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  
  ส าหรับอุตสาหกรรม  
  ซีเมนต ์และ  
  อุตสาหกรรมท่ี  

  เก่ียวขอ้ง  



 [หมายเหตุประกอบงบการเงนิ] 
 

รายงานประจําปี 2559      

  

7. C.G. Cement Industries Private Ltd. เนปาล ผลิตและจ าหน่าย GCCP ถือหุน้ร้อยละ 35 

  ปูนซีเมนต ์  

8. C.G. Cement Industries Palpa Private  เนปาล ผลิตและจ าหน่าย GCCP ถือหุน้ร้อยละ 35 

     Ltd.    ปูนซีเมนต ์  

9. Saudi Danish Cement Company Ltd.  สหรัฐอาหรับ ลงทุนในบริษทัอ่ืน Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen (อดีต  

    (SDCC) เอมิเรตส์  กรรมการบริษทั) เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 50 

   * ถือหุน้แทน GCCP และจะโอนหุน้คืนให ้

   GCCP  อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2555 จนถึง  

   ปัจจุบนั ยงัไม่มีการโอนหุน้คืน 

10. NAJM Investment Ltd. สหรัฐอาหรับ ลงทุนในบริษทัอ่ืน GCCP ถือหุน้ร้อยละ 50 

 เอมิเรตส์   

11. Precitech Manufacturing Private Ltd. อินเดีย ผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร LNVT ถือหุน้ร้อยละ 100 

12. Vertex Cement (P) Ltd. อินเดีย ผลิตและจ าหน่าย LNVT ถือหุน้ร้อยละ 50 

  ปูนซีเมนต ์  

13. Star Cement Lda   โมซมับิก ผลิตและจ าหน่าย NAJM ถือหุน้ร้อยละ 60 
  ปูนซีเมนต ์  

ช่ือกิจการ/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จดัตั้งใน 

ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ประเทศ/สญัชาติ 

14. Kanbawza Industries Ltd. เมียนมาร์ ผลิตและจ าหน่าย SDCC ถือหุน้ร้อยละ 16.67 (ถือหุน้แทนโดย  
  ปูนซีเมนต ์ Mr. Ye Htut) 

15. LV (Tianjin) International Trading  สาธารณรัฐ ผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร LVTC ถือหุน้ร้อยละ 100 
     Co., Ltd. ประชาชนจีน   

16. CG Cement Global Pte. Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน ผูถื้อหุน้รายใหญ่อนัดบั 1 ของบริษทั  
     (CGCG)   (ถือหุน้ร้อยละ 9.76) 

17. Cinnovation Incorporated เนปาล ลงทุนในบริษทัอ่ืน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ CG Cement Global Pte.  
   Ltd. 

18. M.Y Associates Co., Ltd. เมียนมาร์ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ ผูแ้ทนของ Ceminter Pte. Ltd. และผูแ้ทนของ  
   SDCC โดย Mr.Ye Htut เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

19. Max )yM amna r(  Manufacturing Co., เมียนมาร์ ผลิตและจ าหน่าย Ceminter Pte. Ltd. ถือหุน้ร้อยละ 10  
     Ltd.     ปูนซีเมนต ์ (ถือหุน้แทนโดย M.Y Associates Co., Ltd.) 
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20. Gold Cement Co., Ltd. เมียนมาร์ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ Mr. Ye Htut (บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั) เป็นผูถื้อ 
   หุน้รายใหญ่ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
21. Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen เดนมาร์ก นกัธุรกิจ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั และเป็นอดีต  

   ประธานกรรมการบริหารของบริษทั Mr. Hans- 
   Jorgen Ibsen Nielsen ไดล้าออกตั้งแต่วนัท่ี 9 
   กรกฎาคม 2556 และมาด ารงต าแหน่งเป็นท่ี 
   ปรึกษาของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็น 
   พนกังานของบริษทัแลว้ 

22. Mr. Ye Htut เมียนมาร์ นกัธุรกิจ ผูแ้ทนของ SDCC และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
   ของ M.Y Associates Co., Ltd. 

    

นโยบายการกําหนดราคารายการระหวา่งกนัประกอบด้วย 

รายได้ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค รายได้จากสญัญาการให้บริการ และต้นทุนสญัญาการให้บริการ ที่แสดงในงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จ เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป โดยมีการกําหนดราคาหรือค่าตอบแทนเป็นไปตามสญัญาที่ได้ตกลง

กนัไว้ 

 

29.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

รายได้ คา่ใช้จ่าย และรายการอื่นสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้:- 
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   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

บริษัทย่อย        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร --  --  274  (3,084) 

ตน้ทุนทางการเงิน --  --  230  169 
        

บริษัทร่วม        

ตน้ทุนขายและบริการ 47,722  102,277  47,722  102,277 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร --  19,749  --  19,749 

ตน้ทุนทางการเงิน 354  252  354  252 
        

กจิกำรทีค่วบคุมร่วมกัน        

เงินปันผลรับ --  --  --  1,632 
        

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน        

รายไดจ้ากการขายและบริการ 131,767  346,671  131,767  346,671 

ตน้ทุนขายและบริการ 16,386  110,191  16,386  110,191 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร --  25,921  --  25,921 

เงินปันผลรับ --  2,272  --  2,272 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76  --  76  -- 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,412  898  1,412  898 
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   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ผู้บริหำรส ำคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั (*)        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 25,332  21,502  25,332  21,502 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 109  78  109  78 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 25,441  21,580  25,441  21,580 
        

ค่ำตอบแทนอดีตกรรมกำรในต ำแหน่งทีป่รึกษำ                         

    อำวุโสพเิศษของบริษัท        

ผลประโยชน์ระยะสั้น --  3,780  --  3,780 

(*) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 คา่ตอบแทนผู้บริหารนีเ้ป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน

ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทัง้นีผู้้บริหารของบริษัทหมายถงึ

บคุคลที่กําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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29.3 สินทรัพย์และหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

                                                                                                                               (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น     

บริษทัยอ่ย     

- LV Europe S.A.* -- -- 16,285 17,021 

- บริษทั โกล คอนซลัต้ิง แอนด ์เทรดด้ิง จ ากดั -- -- 24,031 24,117 

บริษทัร่วม     

-  Global Cement Capital Partners Ltd. 48 13 48 13 

-  LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.* 24,403 25,011 24,403 25,011 

-  Ceminter Pte Ltd. 6 -- 6 -- 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     

-  BLVT, LLC 430 433 430 433 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

-  LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd. 18,779 11,776 18,779 11,776 

-  LNV Technology Private Ltd.* 15,782 15,895 15,782 15,895 

-  Max (yMamnar) Manufacturing Co., Ltd. 81,518 59,063 81,518 59,063 

-  Kanbawza Industries Ltd. 1,798 1,811 1,798 1,811 

-  Gold Cement Company Limited 2,235 -- 2,235 -- 

-  Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen -- 14 -- 14 

รวม 144,999 114,016 185,315 155,154 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ* (38,095) (38,368) (54,380) (55,112) 

สุทธิ 106,904 75,648 130,935 100,042 

รำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกช ำระ     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- Star Cement Lda. 1,113 1,121 1,113 1,121 

- Kanbawza Industries Ltd. 2,926 2,947 2,926 2,947 

รวม 4,039 4,068 4,039 4,068 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,039) (4,068) (4,039) (4,068) 

สุทธิ -- -- -- -- 

 

                                                                                                                                  (หน่วย : พนับาท)  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้จดัจ ำหน่ำย     

บริษทัร่วม     

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. 
29,689 39,712 29,689 39,712 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- LNV Technology Private Ltd. 
-- 546 -- 546 

- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd. 
769 774 769 774 

- Gold Cement Co., Ltd. 
-- 29,251 -- 29,251 

รวม 30,458 70,283 30,458 70,283 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (19,387) (17,555) (19,387) (17,555) 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

สุทธิ 11,071 52,728 11,071 52,728 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทัยอ่ย     

- LV Europe S.A. -- -- 23,118 24,162 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -- -- (23,118) (24,162) 

สุทธิ -- -- -- -- 

เงนิประกนัผลงำนตำมสัญญำก่อสร้ำง     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- Kanbawza Industries Ltd. 222,029 223,627 222,029 223,627 

-  Max (yMamnar) Manufacturing Co., Ltd. 60,948 63,519 60,948 63,519 

รวม 282,977 287,146 282,977 287,146 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (143,323) (144,354) (143,323) (144,354) 

สุทธิ 139,654 142,792 139,654 142,792 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     

บริษทัยอ่ย     

-   บริษทั โกล คอนซลัต้ิง แอนด ์เทรดด้ิง จ ากดั -- -- 448 115 

บริษทัร่วม     

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. 
132,418 139,581 132,418 139,581 

- Ceminter Pte. Ltd. 
484 126 484 126 
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                                                                                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- LNV Technology Private Ltd. 
26,921 27,114 26,921 27,114 

- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd. 
16,834 16,955 16,834 16,955 

- M.Y Associates  Co., Ltd. 
7,785 21,407 7,785 21,407 

- Kanbawza Industries Ltd. 
91 91 91 91 

- Gold Cement Co., Ltd. 
6,177 20,997 6,177 20,997 

- Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen 
1,430 314 1,430 314 

ค่ำบริกำรด้ำนวศิวกรรมค้ำงจ่ำย     

บริษทัร่วม     

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. 
-- 1,597 -- 1,597 

รวม 192,140 228,182 192,588 228,297 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทัยอ่ย     

- บริษทั โกล คอนซลัต้ิง แอนด ์เทรดด้ิง จ ากดั -- -- 11,451 11,450 

บริษทัร่วม     

- Ceminter Pte. Ltd. 35,831 36,089 35,831 36,089 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- Mr. Hans - Jorgen Ibsen Nielsen 19,922 19,921 19,922 19,921 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

รวม 55,753 56,010 67,204 67,460 

เงนิรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd. 
-- 2,602 -- 2,602 

- Kanbawza Industries Ltd. 
4,733 4,767 4,733 4,767 

- Max (yMamnar) Manufacturing Co., Ltd. 
212,058 264,241 212,058 264,241 

รวม 216,791 271,610 216,791 271,610 

ค่ำอุปกรณ์ค้ำงจ่ำย     

บริษทัร่วม     

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. 
-- 38 -- 38 

รวม -- 38 -- 38 

 

 

                                                                                                                                  (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- M.Y Associates  Co., Ltd. 
21,305 19,958 21,305 19,958 

รวม 21,305 19,958 21,305 19,958 
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30.   การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยการออกแบบ 

พฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ สาํหรับอตุสาหกรรมซีเมนต์และอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกนัทัว่

โลก และดําเนินธุรกิจในสว่นงานทางภมูิศาสตร์ ดงันี ้

                                                                                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์   

ขายและบริการในประเทศ 42,612 20,122 

ขายและบริการต่างประเทศ   

- ทวปีอเมริกา 92,954 27,725 

- ทวปียโุรป 461 462 

- ทวปีเอเชีย 167,239 557,020 

รวม 303,266 605,329 

 

31.   คดีฟ้องร้อง 
31.1  บริษัทถกูฟอ้งร้องดําเนินคดี มีดงันี ้

31.1.1 เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 และวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษัทถกูเจ้าหนีร้ายหนึง่ซึง่ 
จดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่ นได้ยื่นคําร้องคดีแพง่ตอ่สาํนกังานอนญุาโตตลุาการสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย  
ให้ชําระหนีค้า่วสัดกุ่อสร้าง และคา่ดําเนินการติดตัง้ รวมจํานวน 69.15 ล้านบาท (2.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
และ 8.13 ล้านเยน) พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัท่ียื่นฟอ้งจนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ ตอ่มา 
สาํนกังานอนญุาโตตลุาการสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทยได้ไกลเ่กลีย่โดยเจ้าหนีด้งักลา่วยินยอมลดหนีใ้ห้เหลอืเพียง 
1.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   และผอ่นชําระภายในระยะเวลา  6 ปี โดยผอ่นชําระทกุๆ   6 เดือน กําหนดชําระ 
งวดแรก วนัท่ี 31 สงิหาคม 2558 จํานวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ท่ีเหลอืผอ่นชําระ 11 งวด  ละไมน้่อยกวา่  
150,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปัจจบุนับริษัทได้ชําระแล้ว 5 งวด เป็นจํานวนเงิน 841,454.37 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกายงัคงค้าง
ชําระอีก 6 งวด เป็นจํานวนเงิน 0.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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31.1.2 เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 บริษัทถกูเจ้าหนีใ้นประเทศรายหนึง่ฟอ้งร้องให้บริษัชําระ 
คา่สนิค้าเป็นจํานวนเงิน 27.44 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ 2.93 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 30.37 ล้านบาท ตอ่มา 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 บริษัทตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความตอ่หน้าศาล โดยบริษัทยินยอมจ่ายชําระหนี ้
จํานวน 25.30 ล้านบาท โดยขอผอ่นชําระเป็นทกุๆ 3 เดือน งวดละ 1,405,478.44 บาท รวม 18 งวด (ในระยะเวลา 
4 ปี 6 เดือน) เร่ิมงวดแรกในเดือนเมษายน 2558 ปัจจบุนับริษัทได้จ่ายชําระแล้ว 8 งวด เป็นจํานวนเงิน 11.25 ล้านบาท ยงัคงค้าง
ชําระอีก 10 งวด เป็นจํานวนเงิน 14.05 ล้านบาท 

 

31.1.3 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทถกูพนกังาน 2 ราย ฟอ้งร้องบริษัทในเร่ืองการเลกิจ้าง 
ไมเ่ป็นธรรม   โดยให้บริษัทจ่ายคา่เสยีหายรายหนึง่เป็นจํานวน       748,280.00 บาท     และอีกรายหนึง่เป็นจํานวน 
 852,320.00 บาท    พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปีของเงินต้นดงักลา่ว     นบัตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤษภาคม 2559  
เป็นต้นไปจนกวา่จะชําระเสร็จสิน้แก่โจทก์ทัง้สอง 

 

31.1.4 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทถกูอดีตกรรมการทา่นหนึง่ฟอ้งร้องให้บริษัทชําระหนี ้
ตามสญัญากู้ยืมเงินเป็นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ  6 ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เป็นต้นไป
จนกวา่จะชําระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบีย้จนถึงวนัฟอ้งคิดเป็นจํานวน   2.31 ล้านบาท    รวมเป็นเงินทัง้สิน้22.31 ล้านบาท 

 

31.1.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทถกูพนกังาน 1 ราย เป็นโจทก์ฟอ้งบริษัทในเร่ือง 
การเลกิจ้างไมเ่ป็นธรรม โดยให้บริษัทจ่ายคา่เสยีหายเป็นจํานวนเงิน 9,857,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ 7.5% ตอ่ปี 

 

31.2  บริษัทได้ยื่นฟอ้งร้องดําเนินคดี มีดงันี ้
 

31.2.1 เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 บริษัทได้ร้องทกุข์กลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนกองกํากบั 
การ1กองบงัคบัการปราบปรามให้ดําเนินคดีกบัอดีตกรรมการท่านหนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้ตรวจสอบพบว่าในช่วงปี 2554อดีต
กรรมการทา่นดงักลา่ว ซึง่ในขณะนัน้ดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการ ได้สัง่ให้โอนเงินจากบญัชีธนาคารของบริษัทในต่างประเทศ
ในลกัษณะที่ผิดวตัถปุระสงค์ของบริษัทไปเข้าบญัชีบคุคลที่สามในต่างประเทศจํานวน 3 ครัง้ รวมเป็นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท 
โดยพนกังานสอบสวนกองกํากบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปรามได้รับเป็นหมายเลขคดี 39/2559 และทางสาํนกังานอยัการสงูสดุ
ได้มีคําสัง่ให้พนกังานอยัการทําการสอบสวนร่วมกบัพนกังานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายตอ่ไป 

31.2.2 เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 บริษัทได้ฟอ้งร้องอดีตกรรมการทา่นหนึง่ 
ข้อหายกัยอทรัพย์เป็นจํานวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (144 ล้านบาท) จาก Saudi Danish  Cement Company Limited 
(SDCC)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท GCCP โดยบริษัทได้ลงทุนร่วมถือหุ้นทางอ้อมใน SDCC ซึ่งจดทะเบียน ณ เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อดีตกรรมการทา่นดงักลา่วยกัยอกเงินไปโดยทจุริต ซึง่เมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 ศาลชัน้ต้นมีคํา
พิพากษายกฟอ้ง   ตอ่มาวนัท่ี 9 สงิหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอทุธรณ์    และเมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2561 ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษา
ยกอทุธรณ์   ซึง่ทางบริษัทได้ยอมรับคําตดัสนิของศาลและให้ถือวา่เป็นท่ีสิน้สดุแล้ว 
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       31.2.3  เมื่อวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 บริษัทได้ฟอ้งร้องอดีตกรรมการทา่นหนึง่ ขอให้คืนเงินเดือน 
คา่จ้างตา่งๆ เช่น  คา่เดินทางไปตา่งประเทศ  คา่เบีย้เลีย้ง คา่ใช้จ่ายตา่งๆ  ที่รับไปจากบริษัทเป็นเวลา  2 ปี 4  เดือน 
หรือ 28 เดือน โดยกล่าวหาว่าอดีตกรรมการดงักล่าวเอาเวลาที่ต้องทํางานให้บริษัทไปทํางานส่วนตวั ไปเป็นกรรมการและที่
ปรึกษาและทํางานให้บริษัทอื่นในตา่งประเทศ ขอให้คืนเงินดงักลา่วจํานวน 13,609,347.34 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี  
นบัแตว่นัถดัจากวนัฟอ้งจนกวา่จะชําระเสร็จ ปัจจบุนัศาลจําหนา่ยคดีออกจาก 
สารบบความแล้ว 

 
32.   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
         32.1 บริษัทถกูฟอ้งร้องดําเนินคดี ซึง่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ดงันี  ้
                     32.1.1 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทถกูอดีตกรรมการทา่นหนึง่ เป็นโจทก์ฟอ้งบริษัทในเร่ือง 
การฟอ้งคดีอาญาอนัเป็นเท็จ เนื่องจากบริษัทได้ฟอ้งกลา่วหาอดีตกรรมการทา่นดงักลา่วในการยกัยอกเงินบริษัทร่วมจํานวนเงิน 4 
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดหูมายเหต ุ31.2.2) ปัจจบุนัศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษายกฟอ้ง 

 

                      32.1.2 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทถกูพนกังาน 1 ราย เป็นโจทก์ฟอ้งบริษัทในเร่ืองการเลกิจ้าง 
ไมเ่ป็นธรรม โดยให้บริษัทจ่ายคา่เสยีหายเป็นจํานวนเงิน 1,004,792 บาท 
                        32.1.3 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทถกูพนกังานอยัการ เป็นโจทก์ฟอ้งบริษัทในเร่ือการไมจ่ดัทํา 
และสง่งบการเงินประจํารอบปีบญัชีปี 2558 และไม่สง่แบบแสดงรายการ 56-1 และ 56-2 ไม่สง่งบการเงินไตรมาสที่ 1และที่ 2 
ของปี 2559 ภายในกําหนด โดยศาลพิพากษาลงโทษปรับบริษัทเป็นจํานวนเงิน 516,250 บาท และปรับรายวนัอีกวนัละ 250 
บาท นบัแตว่นัฟอ้ง (24 กุมภาพนัธ์ 2560) เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2561 บริษัทถกูอายดัเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารยโูอบี จํากดั 
(มหาชน)เลขที่บัญชี 11476634 จํานวน 146,248.10บาท และส่วนที่เหลือยังไม่ได้จ่ายชําระ โดยบริษัทได้ทําหนังสือยื่นต่อ
พนกังานอยัการขอให้งดการบงัคบัคดีไว้ก่อน 
                       32.1.4 ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทถกูเจ้าหนีใ้นประเทศรายหนึง่เป็นโจทก์ฟอ้งบริษัทให้ล้มละลาย 
 เนื่องจากค้างชําระหนีเ้ป็นจํานวนเงิน 2,295,000 บาท ปัจจบุนัศาลจําหนา่ยคดีออกจากสารบบความแล้ว 
                       
             32.1.5 ในเดือนกนัยายน 2561 บริษัทถกูเจ้าหนีใ้นประเทศรายหนึง่เป็นโจทก์ฟอ้งบริษัทใน 
เร่ืองการผิดสญัญาเช่าและบริการอาคารสาํนกังาน โดยให้บริษัทจ่ายชําระคา่เช่าที่ค้างชําระและคา่เสยีหายรวมเป็น 
จํานวนเงิน 3,910,295.38 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินต้นดงักลา่วนบัถดัจากวนัฟอ้งจนกวา่ 
จะชําระเสร็จ และให้จ่ายชําระค่าขาดประโยชน์ในอตัราเดือนละ 291,168.15 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะสง่มอบทรัพย์ที่
เช่าคืนในสภาพเรียบร้อย โดยศาลนดัสบืพยานในวนัท่ี 2 สงิหาคม 2562 

      
   32.1.6  เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2562 บริษัทถกูสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด 

หลกัทรัพย์เป็นโจทก์ฟอ้งบริษัท โดยให้บริษัทจ่ายคา่ธรรมเนียมรายปีรวมดอกเบีย้เป็นจํานวนเงิน 56,523.12 บาท  
โดยศาลนดัสบืพยานในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
       32.1.7  เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษัทถกูพนกังานจํานวน 55 ราย เป็นโจทก์ฟอ้งบริษัทในเร่ือง 
การเลกิจ้างไมเ่ป็นธรรม     โดยให้บริษัทจ่ายคา่เสยีหายเป็นจํานวนเงิน     18,855,219.96   บาท โดยศาลแรงงานได้ 
นดัตรวจพยานหลกัฐานและกําหนดประเด็นข้อพิพาทในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
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32.2 เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ฟ้องร้องพนักงานตรวจแรงงาน ขอให้เพิกถอนคําสัง่ที่ให้บริษัทจ่ายเงิน
ค่าชดเชยการเลิกจ้างแก่พนกังาน 61 คน เป็นจํานวนเงิน 20,230,213 บาท เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2560บริษัทได้ยื่นคําร้องขอ
ขยายเวลาการวางเงินจํานวนดงักลา่ว (ครัง้ที่ 4) ศาลมีคําสัง่ไม่อนญุาต และยกคําร้องซึ่งบริษัทได้ยื่นอทุธรณ์อีกครัง้ในวนัที่ 16 
ตลุาคม 2560 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

 

              32.3 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัท ซีมินเตอร์ จํากดั (Ceminter Pte. Ltd.) ในฐานะเจ้าหนีไ้ด้ยื่นคําร้องขอ
ฟืน้ฟกิูจการของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีภาระหนีส้นิเกินกวา่ 10 ล้านบาท 

     เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟืน้ฟกิูจการตอ่ศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลาง

ได้มีคําสัง่ยกคําร้องขอฟืน้ฟูกิจการ ต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ โดยเมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 

2560 ศาลอทุธรณ์ได้มีคําสัง่ให้รับคําร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัทไว้พิจารณาต่อไป และเมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

บริษัทได้ยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางตกลงร่วมกนักบัเจ้าหนี ้บริษัท ซีมินเตอร์ จํากดั (Ceminter Pte. Ltd.) ใน

การจดัทําแผนฟืน้ฟูกิจการ และถอนคําคดัค้านการฟืน้ฟูกิจการของเจ้าหนีร้ายดงักล่าวเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2560 

ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสัง่ให้บริษัทฟืน้ฟกิูจการและแตง่ตัง้บริษัทเป็นผู้ทําแผนฟืน้ฟกิูจการ 

     เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมเจ้าหนีไ้ด้พิจารณาแผนฟืน้ฟูกิจการมีมติไม่ยอมรับแผนฟืน้ฟูของบริษัทและ

ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสัง่ให้ยกเลกิการฟืน้ฟกิูจการของบริษัทแล้วในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

               32.4 เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรูไน ได้ประกาศแจ้งปิดกิจการสําหรับบริษัทต่างชาติ  
โดยมีกําหนดระยะเวลาสําหรับการ  โอนย้ายกิจการหรือยุติกิจการ      ไม่เกินวนัที่ 24 ธันวาคม 2560 ต่อมาวนัที่ 30 ตุลาคม 
2560 ได้ประกาศแก้ไขขยายระยะเวลาดงักลา่วไม่ช้ากว่าว ั  นที่ 30 มิถนุายน 2561 ซึ่งบริษัทร่วมคือ Global Cement Capital 
Partners Ltd.      จดทะเบียนในประเทศบรูไน    ไมส่ามารถดําเนินการได้ทนัตามกําหนด ระยะเวลาดงักลา่ว 
 

33.   อื่นๆ 
33.1 เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 กรมสรรพากรได้มีคําสัง่อายดัสทิธิเรียกร้องของบริษัท โกล คอนซลัติง้ 

 แอนด์  เทรดดิง้ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 เลขที่บญัชี 076-0-22887-6 หรือบญัชีอื่นใดที่มีช่ือบริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม เป็นจํานวนเงิน 
 2,409,890 บาท (เฉพาะเบีย้ปรับ) โดยห้ามมิให้จําหนา่ย จ่าย โอน สทิธิเรียกร้องดงักลา่วให้แก่บคุคลอื่นใดนบัแตว่นัท่ีได้รับคําสัง่
อายดันี ้

      เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 กรมสรรพากรได้มีหนงัสอืถึงกรรมการผู้จดัการบริษัทยอ่ยดงักลา่วให้แจ้ง 

ตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคนนําเงินมาชําระคา่หุ้นท่ียงัมิได้ชําระอีกร้อยละ 50 ให้ครบถ้วน   และให้นําเงินท่ีได้รับชําระมลูคา่ 

หุ้นดงักลา่วไปชําระหนีภ้าษีอากรตอ่กรมสรรพากร มิฉะนัน้ทางราชการจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

    เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยได้นําเงินจากการเรียกชําระค่าหุ้นมาจ่ายชําระค่าเบีย้ปรับภาษีอากรเป็น

จํานวนเงิน 506,083.81 บาท โดยกรมสรรพากรได้ปรับลดคา่ปรับให้เป็นจํานวนเงิน 256,346.64 บาท สว่นท่ีชําระเกิน

จํานวน 249,737.17 บาท จะจ่ายคืนเมื่อบริษัทชําระคา่เบีย้ปรับครบทัง้จํานวน 
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    เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2559 กรมสรรพากรได้มีคําวินิจฉยัอุทธรณ์ภาษีอากรจํานวน 7 ฉบบั ให้ลดเบีย้ปรับที่เรียก

เก็บและบางสว่นท่ีได้รับชําระแล้ว คงเหลอืคา่เบีย้ปรับต้องจ่ายชําระเป็นจํานวนเงิน 728,608.13 บาท 

33.2  เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า อดีต
กรรมการท่านหนึ่งออกหนงัสือคํา้ประกนัการซือ้เงินลงทนุใน    Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC)แก่นาย 
Almed ผู้ ร่วมทนุชาวซาอดุิอาระเบีย (ผู้ ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่ง) โดยบริษัทจะซือ้หุ้นคืนจากราคาทนุ7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อเมริกา ใน
ราคา 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ภายในปี 202016 โดยบริษัทไม่ทราบและไม่ได้อนุมตัิให้กระทําการดงักล่าว บริษัทได้ออก
หนงัสอืไปยงัอดีตกรรมการทา่นดงักลา่วให้รับผิดชอบความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากการออกหนงัสือคํา้ประกนัในนามบริษัท
โดยไม่ได้รับการอนุมตัิ ต่อมาอดีตกรรมการได้ทําหนงัสือลงวนัที่ 24 มีนาคม 2559 ยอมรับผิดหากนาย Almed เรียกร้องตาม
หนงัสอืคํา้ประกนันัน้ และสญัญาวา่จะออกหนงัสอืคํา้ประกนัยอมรับผิดชอบเป็นการสว่นตวัให้บริษัทภายใน 31 มีนาคม 2559 ณ 
ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ดําเนินการตามสญัญา 
 
34.   การบริหารจัดการทุน 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทในการบริหารทนุของบริษัทนัน้เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ

บริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุท่ีเหมาะสม 

 
35.   การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินทัง้ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะ

การเงิน ดงันี ้

 35.1 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชีได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 

35.2 นโยบายการจดัการความเสีย่งทางด้านการเงิน 

 กลุม่บริษัทมีความเสีย่งจากการดําเนินธุรกิจจากปัญหาเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของ

บริษัท (ดหูมายเหตขุ้อ 2.7)  

35.3 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 

 ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอตัรา

ดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่บริษัท กลุม่บริษัทมีความเสี่ยงด้าน

อตัราดอกเบีย้ที่เกิดจากเงินกู้ยืม 

35.4 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัททัง้ในประเทศและต่างประเทศนัน้  มีรายได้และรายจ่ายหลกัเป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทได้กําหนดสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน (Functional Currency) ของบริษัท โดยพิจารณาจากรายได้และต้นทนุที่ได้รับ

จากหรือใช้ในการดาํเนินการเป็นหลกั ดงันัน้ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจึงเกิดขึน้เมือ่ธุรกรรมตา่งๆ เป็นสกลุเงิน

อื่นท่ีมิใช่สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน 
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35.5 ความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือ 

 กลุม่บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น เงินให้กู้ยืม และเงินประกนั

ผลงานตามสญัญาก่อสร้าง ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี่ยงนีโ้ดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุ

สินเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือเหลา่นี ้

นอกเหนือจากสว่นท่ีได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้แล้ว 

35.6 ราคายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดงัต่อไปนี ้ในการประมาณราคายตุิธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

- สนิทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึง่เทา่กบัราคายตุิธรรมโดยประมาณ 
- หนีส้นิทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึง่เทา่กบัราคายตุิธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมจากบคุคลและ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีอตัราดอกเบีย้ตามหมายเหตขุ้อ 20 
36.   การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัิจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


