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

  
      

ฐานะการเงนิ 2556 2557 2558 2559 2560 

      สินทรพัยร์วม 1,823,686  1,378,194  1,402,733  1,205,138  1,070,551  
หนีส้ินรวม 1,426,750  1,302,116  1,321,877  1,130,242  1,048,837  
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 692,072  692,095  692,095  692,095  692,095  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 396,936  76,187  80,856  74,896  21,713  

      ผลการด าเนินงาน           

      รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,268,917  571,262  605,329  303,266  7,276  
รายไดร้วม 1,462,238  585,121  627,988  337,677  14,776  
ตน้ทนุขายและบรกิาร 1,256,297  497,170  459,190  211,377  4,975  
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน 12,620  74,092  146,140  91,889  2,301  
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ ส าหรบัปี   (146,891) (169,051) 15,464  2,661  (58,647) 

      * หมายถงึ ก าไร(ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีในส่วนทีเ่ป็นของ
บริษัท           

      มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ (บาท) 0.57  0.11  0.12  0.11  0.03  
ก าไร(ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.22) (0.25) 0.02  0.004  (0.09) 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่รายไดร้วม (%) (10.05) (29.05) 2.46  0.79  (396.88) 
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (%) (37.01) (223.39) 19.12  3.55  (270.10) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์รวม (%) (8.05) (12.33) 1.10  0.22  (5.48) 
อตัราหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 3.59  17.12  16.35  15.09  48.30  
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Message from Chairman 

 

ปี 2560 เป็นปีท่ีทา้ทายส าหรบับริษัทฯและผูถื้อหุน้ส  าหรบัผลประกอบการทางการเงิน เน่ืองจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ

ลดลง 

ความทา้ทายท่ีส  าคญัท่ีสดุเกิดจากการตลาดโดยเฉพาะความสามารถในการจดัหาและรกัษาโครงการใหม่ๆ ทั่วโลก

และในประเทศไทยรวมถงึการด าเนินการโครงการท่ีมีอยู่แตเ่ป็นท่ีน่าเสียดายท่ีในปี  2560  บริษัทฯ ไมม่ีการเซน็สญัญาใหม่ 

ในนามของคณะกรรมการผูบ้รหิารและพนกังานขอแสดงความขอบคณุผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุท่านท่ีใหก้าร

สนบัสนนุการด าเนินงานและกลยทุธข์อง บริษัทฯอย่างตอ่เน่ือง 

 

 

                                                                                                                                                                        
                                                                                  นายกนัชนะพล เกิรท์ มาเซลล ์วนั คอมเพอรน์อลเ์ลอ 

                   ประธานกรรมการ 
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[คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร] 

  

คณะกรรมการบริษัท 
 

1. นายโดนลั เอียน แมคเบน             ประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
2. นายสงวน สงวนรกัสกัดิ ์              กรรมการผูจ้ดัการ  
3. นายธนิก ศริวิฒันประยรู               กรรมการอิสระ   
4. นายกิตตพิฒัน ์อินทรเกษตร         ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 
5. นายวรุณ  ชาวเดอรร์ี่                    กรรมการ/ตวัแทนจากบรษิัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร  
6. นายรามินเดอร ์ซงิห ์โคลี              กรรมการ/ตวัแทนจากบรษิัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
7. นายแมทธิว แพทรกิ แรทคลิฟ       กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

8. นายกนัชนะพล เกิรท์ มาเซลล ์      กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

               ซีเรียล วนั คอมเพอรน์อลเ์ลอ  

9.            นายไมเคลิ รูบี ้ลอรทิเซน่               กรรมการอิสระ 
10.          นายสเุมฆ บ ารุงสขุ                       กรรมการอิสระ 
11.          นายหาญฤทธ์ิ แฮนเซน่                 รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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[คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร] 

      คณะกรรมการบริหาร  
 

 

 

1. นายโดนลั เอียน แมคเบน             ประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายสงวน สงวนรกัศกัดิ ์               กรรมการผูจ้ดัการ  
3. นายธนิก ศิรวิฒันะประยรู             ที่ปรกึษา   
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วสัิยทัศนแ์ละพันธกิจ]  
  

วิสัยทศัน ์ 

เป็นผูใ้หบ้รกิารชัน้น าระดบัสากล โดยมุง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ  

ดา้นการผลติปนูซีเมนตแ์ละในอตุสาหกรรมอื่นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อลดตน้ทนุในดา้นพลงังานการผลติอีกทัง้ยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

และสงัคม โดยยดึมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

พันธกจิ  
• สง่มอบงานคณุภาพตรงเวลาภายใตว้งเงินงบประมาณและมีความครบถว้นตามขอ้ก าหนด โดยมผีลงานตามความ

ตอ้งการของลกูคา้  
• มุง่หาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในทั่วทกุภมูิภาคโดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ  เพือ่ใหไ้ด ้ 

ผลตอบแทนทีด่ี และมีเง่ือนไขทางธุรกิจอยา่งเหมาะสม  

• ตอบสนองความพอใจของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งอยา่งเทา่เทียมกนัดว้ยการบรกิารท่ีเป็นมืออาชีพและมจีรรยาบรรณ  

• เนน้ใหค้วามส าคญักบัพนกังาน ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ลกูคา้ และหนว่ยงานอื่นๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยใหม้กีารฝึกอบรม เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพยิง่ขึน้ ไป  

• เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของโรงงานผลติปนูซีเมนต ์  อีกทัง้ยงัมองเห็นความทา้ทายเป็นโอกาส 

ทีด่ีทางดา้นการพฒันานวตักรรม  ทัง้นีก้ารเพิ่มประสทิธิภาพใหก้บัโรงงานปนูซเีมนต ์  เราไดน้ าเทคโนโลยี 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะดา้นมาใชใ้นการเพิ่มประสทิธิภาพอกีดว้ย  

• นอกเหนือจากการเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการผลติของโรงงานปนูซีเมนตแ์ลว้ยงัฝึกอบรมแรงงานภายในพืน้ท่ีให้
มีความสามารถจดัการกบัเทคโนโลยีใหมไ่ดอ้ยา่งลงตวั ในขณะเดียวกนัก าลงัแรงงานคนยงัเป็นแหลง่ผลติรายได้
ส  าคญัใหก้บัประเทศนัน้ๆ อีกดว้ย  

• พฒันานวตักรรมเทคโนโลยีใหมท่ี่สามารถลดพลงังานและมลภาวะไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ การใชพ้ลงังานท่ีมี
อยูใ่หม้ีประสทิธิผลสงูสดุ และการรกัษาสภาพแวดลอ้มยงัคงเป็นสิ่งส  าคญัสงูสดุ  
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 [ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]  
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
สถานทีต่ั้งส านักงานใหญ ่    บริษัท แอล. วี. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)   
       เลขที่ 719 อาคารเค.พี.เอ็น ทาวเวอร ์ชัน้ 9  
                                                                                     ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
         กรุงเทพฯ 10310 
         โทรศพัท ์(66) 2318 3244    
         โทรสาร  (66) 2318 3245 

    เว็บไซต ์ http://www.lv-technology.com 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์     LVT 
เลขทะเบียนบรษัิท     0107546000211 
ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริการท่ีปรกึษาทางวิศวกรรม ธุรกิจหลกัที่ใหบ้ริการ คือการออกแบบ

และรบัจา้งผลิตอปุกรณเ์พ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร เพ่ือ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตพรอ้มกับลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
ท าใหลู้กคา้สามารถลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมความสามารถในการ
ผลิตไดอ้ีกรอ้ยละ 15-30 ซึ่งท าใหเ้พ่ิมความสามารถในการท าก าไรของ
อตุสาหกรรมอีกดว้ย นอกจากนัน้ยงัน าไปปรบัใชก้บัอตุสาหกรรมอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการคดัแยกขนาดของวตัถุดิบไดด้ว้ย เช่น อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ เป็นตน้ นอกจากนีปั้จจุบนับริษัทไดข้ยายความสามารถในการ
ให้บริการครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซี เมนต์อย่างครบวงจร 
(Complete Cement Plant) และไดม้ีการคิดคน้ ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบในการจดัวางเครือ่งจกัรและผงัโรงงานใหม ่เพื่อใหส้ามารถใชพ้ืน้ท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชง้าน อีกทัง้ช่วยลดระยะเวลาและ
ตน้ทนุในการก่อสรา้ง เช่น การออกแบบผลติภณัฑไ์ซโลเก็บวตัถดุิบแบบใหม ่ 

 
ปีที่ก่อตัง้      2539  
วนัที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 4  สงิหาคม 2546 
วนัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 14 กรกฎาคม 2547 
ทนุจดทะเบียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  915,230,874.00 บาท 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 692,071,894.00 บาท 
ทนุจดทะเบียน  ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2557  864,230,874.00 บาท 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 692,095,099.00 บาท 
จ านวนหุน้สามญัที่จ าหนา่ยแลว้   692,095,099 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไว ้     หุน้ละ 1 บาท 
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[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]

 
 
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ     
 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์   : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
      เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  

         โทรศพัท ์(66) 2229 2800 
           โทรสาร  (66) 2359 1259 
          Website: http//www.tsd.co.th 
 
 
 
ผูส้อบบญัชี    : บรษัิท ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
      518 อาคารมณียาเซ็นเตอร ์นอธ ชัน้ 7 ถนนเพลนิจิต   

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
      โทรศพัท ์(66) 2252 2860, 2255 2518 
       โทรสาร  (66) 2253 8730 
      เว็ปไซต ์http://www.vadudit.com 
 
ที่ปรกึษากฎหมาย    : บรษัิท ส านกักฏหมาย ธรม์สาร จ ากดั 
      103/14 หมูบ่า้นตราช ูซอย 1 ถนนบรมราชชนนี 17 

แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ    10700 
โทรศพัท ์(66) 2433 5656 

       โทรสาร  (66) 2434 3143 
 
 ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  ของ
บรษัิทท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th 
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ข้อมูลท่ัวไปของนิตบุิลคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
 

ล าดับที ่
 

ชื่อบริษัท 
 

สถานทีต้ั่งส านักงาน 
 

ประเภทธุรกิจ 
 

ทุนจดทะเบียน  ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 

2557 

 
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

 
จ านวนหุน้สามญั 
ท่ีจ  าหน่ายแลว้ 

 

 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บรษัิท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ 
จ ากดั   

เลขท่ี 719 อาคารเค.พี.เอ็น ทาวเวอร ์
ชัน้ 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์(662) 717-0835-40    
โทรสาร  (662) 717- 0841 

ใหค้  าปรกึษาโดยผูค้วบคมุ
งาน (Supervisor service) 
ใหแ้ก่โครงการท่ีบรษัิทไดร้บั
มอบงาน 

1,000,000  
บาท 

500,000 
 บาท 

100,000 หุน้ 99.70 

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

เช่นเดียวกบับรษัิทแอลวีที 280,000 
 ยโูร 

280,000  
ยโูร 

280,000 หุน้ 92.29 

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

ลงทนุในธุรกิจผลติและ
จ าหน่ายปนูซีเมนตใ์นบรษัิท 
Max (Myanmar) 
Manufacturing Co., Ltd. 

13,165,000 
เหรียญสหรฐัอเมรกิา   

13,105,000 
เหรียญสหรฐัอเมรกิา   

13,105,000 
หุน้ 

45.48 

4 บรษัิท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง่ 
(เทียนจิน) จ ากดั   

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

เช่นเดียวกบับรษัิทแอลวีที 9,000,000  
เหรียญสหรฐัอเมรกิา   

4,827,130 
เหรียญสหรฐัอเมรกิา   

มีเฉพาะใบรบัรอง 
การลงทนุ 

4,827,130 US $ 

49.00 

5 บรษัิท แอลวี ลาตโิน อเมรกิา อิควิปาเมน
โตส อินดสัเตรียลส ์จ ากดั 

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

เช่นเดียวกบับรษัิทแอลวีที 200,000 
เรียลบราซลิ 

200.000 
เรียลบราซลิ 

200,000 หุน้ 49.00 
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ล าดับที ่

 
ชื่อบริษัท 

 
สถานทีต้ั่งส านักงาน 

 
ประเภทธุรกิจ 

 

 
ทุนจดทะเบียน  ณ  
วันที ่31 ธันวาคม 

2557 
 

 
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

 
จ านวนหุ้นสามัญ 
ทีจ่ าหน่ายแล้ว 

 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

6 บรษัิท บีแอลวีที แอลแอลซี จ ากดั   123 SOUTH THIRD STREET 
P.O.BOX 1318, ALLENTOWN 
PA 18105  USA 
โทรศพัท ์ 610-434-5191 
โทรสาร  610-770-9400 

เช่นเดียวกบับรษัิทแอลวีที 300  
เหรียญสหรฐัอเมรกิา   

300  
เหรียญสหรฐัอเมรกิา   

300 หุน้ 33.33 

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

ลงทนุในธุรกิจผลติและ
จ าหน่ายปนูซีเมนต ์

65,000,000  
เหรียญสหรฐัอเมรกิา   

13,415,000  
เหรียญสหรฐัอเมรกิา   

13,415,000 หุน้   20.00 

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

เช่นเดียวกบับรษัิทแอลวีที 6,000,000  
รูปี   

4,625,000  
รูปี 

462,500 หุน้ 16.00 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
ดว้ยวิสยัทัศนอ์ันกวา้งไกลที่เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อีกทัง้เล็งเห็นถึง

แนวโนม้ทางการตลาดทีม่ี โอกาสจะเติบโตขึน้ บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตัง้ขึน้มาใน พ.ศ. 2539 
ดว้ยเงินทนุจดทะเบียนเพียงแค่ 1 ลา้นบาท เพื่อ ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมเก่ียวกบัอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์รวมถึงการ
ออกแบบและพฒันาแนวคิดใหม่ๆ ในกระบวนการบดวตัถุดิบและบริษัทน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที่ 14 กรกฏาคม 2547 ซึงมีทนุจดทะเบียนเริ่มแรก 105 ลา้นบาท และบริษัทไดเ้พิ่มทนุเพื่อรองรบั
การขยายตวัทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2557 และ ณ วนัที่ 27 ตลุาคม 2558 บริษัทมี ทุนจด
ทะเบียน 864,230,874.00 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 692,095,099.00 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 692,095,099 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท   

บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือ แอลวีที ใหบ้ริการที่ปรกึษาทางวิศวกรรม ออกแบบโรงงาน
ปนูซีเมนตแ์ละจดัหาเครื่องจกัรแบบครบวงจรแก่โรงงานปูนซีเมนต ์ธุรกิจหลกัที่ใหบ้ริการคือการออกแบบและรบัจา้ง
ผลิตอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพรอ้มกับลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าท าใหล้กูคา้สามารถลดตน้ทนุการผลิตและเพิ่มความสามารถในการผลิตไดอ้ีกรอ้ยละ 15-30 ซึ่งท าให้
เพิม่ความสามารถในการท าก าไรของอตุสาหกรรมผลติปนูซีเมนตอ์ีกดว้ย นอกจากนัน้ ยังน าไปปรบัใชก้บัอตุสาหกรรม
อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขนาดของวตัถดุิบไดด้ว้ย เช่น อตุสาหกรรมเหมืองแร ่อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ใชถ้่านหิน
เป็นเชือ้ เพลงิเป็นตน้ นอกจากนีปั้จจบุนับรษัิทไดข้ยายธุรกิจหลกัไปใหบ้รกิารครอบคลมุการออกแบบโรงงานปนูซีเมนต์
อย่างครบวงจร (Complete Cement Plant) โดยใหบ้ริการออกแบบและจัดหาเครื่องจักรอุปกรณส์ าหรบัโรงงาน

ปนูซีเมนตอ์ยา่งครบวงจร เพื่อใหม้ีขอ้แตกตา่งทีเ่ดน่ชดักบับริษัทผูป้ระกอบการรายอื่นๆในตลาด บริษัทไดม้ีการคิดคน้ 
ออกแบบและพฒันารูปแบบในการจดัวางเครื่องจกัรและผงัโรงงานใหม่เพื่อใหส้ามารถใชพ้ืน้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบัการใชง้านอีกทัง้ช่วยลดระยะเวลาและตน้ทนุในการก่อสรา้ง เช่น การออกแบบผลติภณัฑไ์ซโลเก็บวตัถุดิบ
แบบใหม่ การติดตัง้ไซโคลนแลกเปลี่ยนความรอ้นในหออุ่นวตัถุดิบ (Cyclone for Perheater) จ านวนสองลกูไวใ้นชัน้
เดียว ซึง่ท าใหล้ดความสงูของหออุน่วตัถดุิบ (Preheater) อยา่งมีนยัส าคญั 

  
เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ      

บริษัทมีเป้าหมายในการพฒันาเทคโนโลยีใหม้ีประสิทธิภาพสงูขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อใหบ้ริษัทสามารถขยาย
ฐานลกูคา้และการลงทนุไปยงัภมูิภาคต่างๆ ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปนูซีเมนต์ และอุตสาหกรรมคดัแยกขนาด
อื่นๆ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถสรา้งก าไรและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้
ตลอดจนคา่ตอบแทนแก่พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนีบ้รษัิทไดว้างแผนรว่มลงทนุสรา้งโรงงานผลิตปนูซีเมนต์
ในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์ ชึ่งสามารถสรา้งรายไดจ้ากการจ าหนา่ยปนูซีเมนตใ์หแ้ก่บรษัิทไดอ้ีกทางหนึง่  
 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

   บรษัิทไดร้ว่มลงทนุในกลุม่บรษัิท คือ บรษัิท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง (เทียนจิน) จ ากดั บริษัท แอลเอ็นวี 
เทคโนโลยี ไพรเวท จ ากัด และบริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จ ากัด โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหบ้ริษัทสามารถขยาย
ตลาดไปยงัทั่วทกุภมูิภาคไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ มากขึน้  ซึง่วิธีด  าเนินการดงักลา่วสามารถช่วยลดอปุสรรคดา้นภาษา 
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วฒันธรรม ระบบสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบตา่งๆ ได ้โดยบรษัิทเหลา่นัน้มีลกัษณะการประกอบธุรกิจ นโยบาย
และเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับรษัิท    

นอกจากนีบ้รษัิทไดร้ว่มลงทนุในบรษัิท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริการ
ค าปรกึษาโดยผูค้วบคมุงาน (Supervisory Service) ใหแ้ก่โครงการที่บริษัทไดร้บัมอบงาน บริษัท Global Cement 

Capital Partners Ltd. มีวตัถปุระสงคร์ว่มลงทุนใน โรงงานผลิตปนูซีเมนตแ์ละบริษัท Ceminter Pte. Ltd. โดยมี
วตัถุประสงคร์ว่มลงทุนในบริษัท Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ปนูซีเมนตใ์นสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์ 
  

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ  
 ในระหว่างปี 2559 - 2560 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัคือ การเตรียมขอ้มูลเพื่อด าเนินการยื่นจดัท าแผนฟ้ืนฟู

กิจการ 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมทุน ณ 31 ธันวาคม 2560 
 

 
 
ชื่อยอ่     บริษัท  
GCT     = บริษทั โกล คอนซลัติ้ง แอนด ์เทรดด้ิง จ ำกดั     

LV Europe S.A.    = บรษัิท แอลวี ยโุรป เอส.เอ. จ ากดั     
CEM     = Ceminter Pte. Ltd.     

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

LVLA    = บริษทั แอลว ีลำติโน อเมริกำ อิควปิำเมนโตส อินดสัเตรียลส์ จ ำกดั 

BLVT    = บรษัิท บีแอลวีที แอลแอลซี จ ากดั   
GCCP    = Global Cement Capital Partners Ltd. 
LNVT    = บรษัิท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จ ากดั   

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) การประกอบธุรกิจของบริษัท  
บรษิัท ใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรม โดยการออกแบบ พฒันา และรบัจา้งผลิตอปุกรณพ์รอ้มทัง้ใหค้  าปรกึษาในการตดิตัง้

อปุกรณต์า่งๆ ใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือเพิ่มผลผลิต และลดการใชพ้ลงังานดว้ยการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจกัรโดย

การน าเทคโนโลยีท่ีไดร้บัการพฒันาและคดิคน้จากบรษิัทมาปรบัใชก้บับรษิัทต่างๆ ท่ีตอ้งใชก้ระบวนการคดัแยกขนาดในการผลิต 

อาท ิ อตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์ อตุสาหกรรมพลงังาน อตุสาหกรรมเหมืองแร ่ เป็นตน้ ทัง้นีเ้ครื่องจกัรที่ไดร้บัการพฒันาโดยบรษิัท

ไดแ้ก่ เครื่องจกัรที่ใชใ้นการคดัแยกขนาดของวสัดท่ีุมีขนาดเล็กๆ(ฝุ่ น) (LV Classifier) ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพหมอ้บดชนิด Vertical Roller Mill หมอ้บดปนูซีเมนต ์ (Ball Mill) นอกจากนีบ้รษิัทยงัไดป้รบัปรุงหมอ้เผา (Rotary 

Kiln) ใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอปุกรณท์ าความเย็น (LV Cooler) โดยการคดิคน้และพฒันาอย่างตอ่เน่ือง   

นอกจากนีปั้จจุบนับรษิัทไดข้ยายความสามารถในการใหบ้รกิารครอบคลมุการออกแบบโรงงานปนูซีเมนตออ์ย่างครบ

วงจร (Complete Cement Plant) และไดมี้การคดิคน้ ออกแบบและพฒันารูปแบบในการจดัวางเครื่องจกัรและผงัโรงงานใหม่ 

เพ่ือใหส้ามารถใช ้ พืน้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน อีกทัง้ช่วยลดระยะเวลาและตน้ทนุในการก่อสรา้ง เช่น 

การออกแบบผลิตภณัฑไ์ซโลเก็บวตัถดุบิแบบใหม่ ลกัษณะสญัญาท่ีบริษัทด  าเนินธุรกิจ สามารถแบง่ได ้5 ประเภทไดแ้ก่  

1. สญัญาการออกแบบดา้นวศิวกรรม และจดัหาเครื่องจกัร อปุกรณ ์ ส าหรบัเพิ่มก าลงัการผลิตของโรงงานผลิต

ซีเมนต ์(EP Contract)   

2. สญัญาการใหค้  าปรกึษาในการสรา้งโรงงานซีเมนตใ์หม่ (Consultancy Service)  

3. สญัญาการใหบ้รกิารค  าปรกึษาโดยผูค้วบคมุงาน (Supervisory Service)  

4. สญัญาการด าเนินงาน (Operation Contract)  

5. สญัญางานอะไหล่ (Sparepart Contract)  
  

2) การประกอบธุรกิจในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมทุน  

(2.1) บริษัท แอลเอ็นว ีเทคโนโลย ีไพรเวท จ ากัด  

ผู้ถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)  

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

2. บรษิัท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)    16.00  

3. Mr. V Chandrasekhara Rao  16.00  

รวม  100.00  
    

  บรษิัทไดร้ว่มลงทนุใน แอล เอ็น วี ที ณ ประเทศอินเดีย ในปี 2544 โดยบรษิัทรว่มทนุดงักล่าวประกอบธุรกิจ

เช่นเดียวกบับรษิัท คือ ใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมและปรบัปรุงประสิทธิภาพ ตลอดจนผลิตอปุกรณเ์พ่ือเพิ่มศกัยภาพการท างาน

ของเครื่องจกัรพรอ้มกบัการตดิตัง้อุปกรณท่ี์ไดร้บัการพฒันาดงักล่าวกบัเครื่องจกัรของลกูคา้ โดยน าเทคโนโลยีท่ีไดร้บัการ

ถ่ายทอดจากบรษิัทฯ มาปรบัใชส้  าหรบับรษิัทท่ีอยู่ใน อตุสาหกรรมที่มีการคดัแยกขนาดในกระบวนการผลิต เช่นอตุสาหกรรมปนู

ซเิมนตแ์ละอตุสาหกรรมเหมืองแรเ่ป็นตน้ ทัง้นีก้ารลงทนุบริษัทรว่มลงทนุดงักล่าวมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือเป็นการขยายฐานลกูคา้

และตลาดในภมูิภาคเอเชียใต ้  
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ในสว่นของการบรหิาร แอล เอ็น วี ที บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ใหน้ายเนียลเซน่เป็นตวัแทนของบรษัิท เพื่อเป็นกรรมการ
ใน แอล เอ็น วี ที แต่มิไดม้ีอ  านาจในการบริหารงานใดๆ โดย แอล เอ็น วี ที สามารถด าเนินการบริหารงานดว้ยตนเอง
ภายใตข้อ้ตกลงตามบนัทึกความเขา้ใจระหว่างกนั ทัง้นี ้แอล เอ็น วี ที สามารถใชเ้ทคโนโลยีของบริษัทฯ ใหบ้ริการแก่
ลกูคา้ในภูมิภาคเอเชียใต ้ โดยบริษัทฯ จะใหค้วามช่วยเหลือในดา้นเทคโนโลยีและการผลิตอปุกรณแ์ก่ แอล เอ็น วี ที 
และบรษัิทฯ จะไดร้บัผลตอบแทนในรูปคา่ลขิสทิธ์ิ (License Fee) จาก แอล เอ็น วี ที 
 

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

    

  
 

 

 

ในปี 2546 บรษิัท ไดร้ว่มลงทนุกบั แอล วี ยุโรป ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกนักบับรษิัท ซึง่มี

วตัถปุระสงคใ์น การรว่มลงทนุ เพ่ือการขยายฐานลกูคา้และตลาดในภมูิภาคยโุรป ซึง่จะสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้และเขา้ถงึ

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ทัง้นี ้แอล วี ยโุรป เริ่มด  าเนินงานในเดือนมกราคมปี 2547 โดยมีเง่ือนไขใน

การบรหิารงานและขอ้ตกลงในบนัทกึความเขา้ใจระหว่างกนัเหมือนกนักบัการรว่มลงทนุใน แอล เอ็น วี ที   

  
(2.3) บริษัท บีแอลวทีี แอลแอลซี จ ากัด  

ผู้ถอืหุ้น  สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)  

1. GLV Technologies LLC 33.33  

2. Bradley Pulverizer Company  33.33  

3. บรษิัท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)   33.33  

รวม       100.00  

    
 ในปี 2548 บรษิัทไดร้่วมลงทนุในบีแอลวีที ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกบั แอล เอ็น วี ที และ แอล วี 

ยโุรป ซึง่มีวตัถปุระสงคใ์นการรว่มลงทนุ คือ การขยายฐานลกูคา้และตลาดในประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดาเป็นหลกั

เพ่ือท่ีจะสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เปา้หมายไดส้ะดวกขึน้โดยมีนายเนียลเซน่ เป็นตวัแทน

ในนามของบรษิัทแตน่ายเนียลเซ่น ไม่มีอ  านาจการบรหิารงานใดๆ  ทัง้นี ้บีแอลวีที จะบรหิารงานดว้ยตนเอง ภายใตข้อ้ตกลงที่มี

ในสญัญาการด าเนินงาน (Operating Agreement)  

ผู้ถอืหุ้น  สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)  

1. บรษิัท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  92.29  

2. นายเพียรร์ี  อารน์าล     3.57  

3. นายมิเชล  แชลมพ์อนเนียร ์    3.57  

4. นางสาวชนิดดา  คงวบิลูยส์วสัดิ์  0.14  

5. นายแฮนส ์จอรเ์กน เนียลเซน่   0.14  

6. นายเคน้ท ์โรเจอร ์เฟรดนิ   0.14  

7. นางกิงแกว้  วรรณรตัต ์  0.14  

รวม            100.00 
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 ( 2.4 ) บริษัท แอลว ีเทคโนโลยี เอ็นจเินียร่ิง (เทยีนจนิ) จ ากัด  

      ผู้ถอืหุ้น  สัดส่วนการถอืหุ้น(ร้อยละ)  
1. Fuji Morgan Ltd.                51.00  

2. บรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)               49.00  

รวม              100.00  

ในเดือน มีนาคม 2549 แอลวีที ขยายการลงทนุไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจีนโดยรว่มกบั Fuji Morgan Ltd.  จดัตัง้

บรษิัท แอล วี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียรงิ (เทียนจิน) จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมเช่นเดียวกบั แอลวีที    
 

(2.5) บริษัท แอลว ีลาติโน อเมริกา อิควปิาเมนโตส อินดัสเตรียลส ์จ ากัด  

ผู้ถอืหุ้น       สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)  
1. บรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (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 อเมรกิา อิควปิา

เมนโตส อินดสัเตรียลสจ์  ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมเช่นเดียวกบั แอลวีที โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการขยายฐาน

ลกูคา้และตลาดในภมูิภาคอเมรกิาใต ้ 

  

(2.6) บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากัด  

                              ผู้ถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)  
1. บรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                     99.70  

2.  นายแฮนส ์จอรเ์กน อิบเซน่ เนียลเซน่                     0.20  

3.  นายปัญญา  กฤตยิาวงศ ์                       0.10  
รวม                 100.00  

  

 ในเดือน พฤษภาคม 2553 แอลวีที ลงทนุในบรษิัท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์ เทรดดิง้ จ ากดั เพ่ือรองรบัธุรกิจบรกิารท่ี

ปรกึษา ซึง่มีงานหลกัในการใหบ้รกิารค  าปรกึษาโดยผูค้วบคมุงาน (Supervisory Service) ใหแ้ก่โครงการท่ีบรษิัทไดร้บัมอบงาน   
 

(2.7) Global Cement Capital Partners Ltd.  

                          ผู้ถอืหุ้น  สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)  
1. บรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)      20.00  

2. บรษัิท แอล เอ็น วี เทคโนโลยี ไพรเวท จ ากดั   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 ดว้ยทนุจดทะเบียน 5 ลา้น

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

Company  เช่น ลงทนุในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์

(2.8) Ceminter Pte. Ltd.  

                          ผู้ถอืหุ้น  
  
สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)  

1. บรษิัท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (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. ซึง่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์ บรษัิท Ceminter Pte. Ltd. คาดวา่จะถือหุน้ 

ใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (“MMC”)   ในสดัสว่นรอ้ยละ 13 ของทนุจดทะเบยีน   100 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั  โดย MMC เป็นบรษัิทท่ีจดทะเบียนในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมารท์ี่ด  าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต ์ 

  
1.4  ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุน้ใหญ่  

-ไม่มี-  
  
ลักษณะการประกอบธุรกจิ  

  
โครงสร้างรายได้ของบริษัท   

(ก)  รายไดต้ามงบการเงินของบรษิัท ปี 2558  ถงึ ปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้ 

รายการ  

 งบการเงนิรวม    

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  

 - รายไดจ้ากสญัญาการใหบ้รกิารของบรษัิท  605.32 96.39  303.27        89.81   7.28 49.25 

 - รายไดอ่ื้น ๆ   22.66 3.61 34.41       10.19   7.50 50.75 

รวมทัง้สิน้  627.98 100.00        337.68     100.00  14.78 100.00 

  
  

หมายเหต ุ : จากลกัษณะการเสนอบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญาใหบ้รกิารการขาย เกิดขึน้จากการใหบ้รกิารออกแบบและ
รบัจา้งผลิตอปุกรณ ์ ซึง่การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นบรกิารโดยรวมของบรษัิทฯ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึไมส่ามารถแยกรายไดจ้าก
การบรกิารและรบัจา้งผลิตอปุกรณอ์อกจากกนัได ้ 

  ** รายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ยรายไดค้า่นายหนา้ สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม และรายไดอ่ื้นๆ  
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         (ข)  รายไดต้ามลกัษณะที่มาของรายไดส้ญัญาการใหบ้รกิาร  

ท่ีมาของรายได ้ 

  งบการเงนิรวม    

ปี 2558   ปี 2559 ปี 2560 

ลา้นบาท   %  ลา้นบาท  %  ลา้นบาท  %  

รายไดใ้นประเทศ  20.12  3.32 42.65 14.06 7.13 98.21 

รายไดต้า่งประเทศ  585.20  96.68 260.62 85.94 0.13 1.79 

รวมท้ังัสิน้  605.32  100.00 303.27 100.00 7.26 100 

  
ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ      

 ผลติภณัฑก์ารใหบ้รกิารของบรษัิทคือ การออกแบบคดิคน้เทคโนโลยีและใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมซึง่แบง่ออกเป็น  

5 ประเภทหลกั ไดแ้ก่    

1)  การปรบัปรุงเทคโนโลยีของหมอ้บดชนิด Vertical Roller Mill  

2)  การปรบัปรุงเทคโนโลยีของหมอ้บดปนูซีเมนตช์นิด Ball Mill   

3)  การปรบัปรุงประสทิธิภาพของหมอ้เผา (Rotary Kiln)  

4)การปรบัปรุงประสทิธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลติซีเมนตร์วมถึงโรงงานผลติซเีมนตใ์หม ่ 

5) งานอืน่ๆ เช่น ระบบการขนถา่ยวสัด ุระบบการบดทรายแบบเปียก เป็นตน้   

  
  บรษัิทไดท้ าการพฒันาและคิดคน้การใหบ้รกิารปรบัปรุงเทคโนโลยีของเครือ่งจกัรตา่งๆ ดงันี ้

1. การปรบัปรุงเทคโนโลยีของหมอ้บดชนิด Vertical Roller Mill    

บรษัิท ไดพ้ฒันาเทคโนโลยีเพือ่เพิมประสทิธิภาพของหมอ้บดชนดิ Vertical Roller Mill ในปี 2541 โดยใชห้ลกัการและ
เทคโนโลยี ในการลดแรงเสยีดทาน ปรบัปรุงการไหลของลมและวตัถดุิบซึง่จะชว่ยท าใหเ้พิ่มประสทิธิภาพในการคดัแยก
ขนาดของวตัถดุิบดว้ย LVT Classifier ซึง่ประกอบดว้ย LV Pocket, Rotor และ, Cage Wheel Rotor เป็นตน้ ซึง่การ

ปรบัปรุงและออกแบบกลไกใหมต่ามเทคโนโลยีทีไ่ดร้บัการคดิคน้และพฒันาจากบรษัิทฯ จะท าใหก้ารท างานของ
เครือ่งจกัรมีประสทิธิภาพสามารถเพิ่มผลผลติขึน้ไดป้ระมาณรอ้ยละ 15-30 และประหยดัพลงังานเพิ่มขึน้ประมาณ 1-3   
กิโลวตัตช์ั่วโมงตอ่ตนั ในปี 2556 บรษัิทลงนามในสญัญาใหค้ าปรกึษาทางเทคนิคเป็นเวลา 10 ปี กบั Sinoma โดยหนา้ที่
ของบรษัิท คือ ใหค้  าปรกึษาในการออกแบบเครือ่งคดัแยกเพือ่ปรบัปรุงหมอ้บดชนดิ Vertical Roller Mill ของ Sinoma-
Tec และบรษัิทจะไดร้บัคา่ใหค้  าปรกึษาทางเทคนิคเป็นคราวๆ ไป  

2. การปรบัปรุงเทคโนโลยีของหมอ้บดปนูซีเมนต ์(Ball Mill)  

หลงัจากการพฒันาเทคโนโลยีเพือ่เพิมประสทิธิภาพการบดในหมอ้บดชนิด Vertical Roller Mill  ในปี 2541 ตอ่มาในปี 
2544 บรษัิทฯไดพ้ฒันาปรบัปรุงประสิทธิภาพของหมอ้บดปนูซีเมนต ์ (Ball  Mill) เพือ่เพิ่มผลผลติใหห้มอ้บดปนูซเีมนต ์ซึง่
การพฒันาเทคโนโลยี ดงักลา่วมคีวามใกลเ้คยีงกบัเทคโนโลยีของหมอ้บดชนิด Vertical Roller Mill โดยจะท าการตดิตัง้ 
LVT Classifier  และอปุกรณส์ว่นอื่นๆ ในระบบการบดปนูซเีมนต ์ ( Ball Mill ) ท าใหก้ารใชพ้ลงังานภายในหมอ้บด
ปนูซีเมนต ์ (Ball Mill) นอ้ยลง และการคดัแยกขนาดมีประสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่ชว่ยเพิม่ประสทิธิภาพในการท างานของ

หมอ้บดปนูซีเมนต ์(Ball Mill) ไดป้ระมาณรอ้ยละ 15-30 และประหยดัพลงังานลงได ้ประมาณ 1-3 กิโลวตัตช์ั่วโมงตอ่ตนั  
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3. การปรบัปรุงประสทิธิภาพของหมอ้เผา (Rotary Kiln)    

การปรบัปรุงประสทิธิภาพการท างานของหมอ้เผา (Rotary Kiln) เป็นเทคโนโลยีลา่สดุทีบ่รษัิทฯ ไดพ้ฒันาขึน้ในปี 2545 
เพือ่ใหห้มอ้เผา (Rotary Kiln) มีประสทิธิภาพการท างานมากขึน้โดยพฒันาเทคโนโลยเพือ่ลดแรงเสยีดทานของลม
ภายในระบบหมอ้เผา (Rotary Kiln System) ซึง่ท าใหส้ิน้เปลอืงพลงังานนอ้ยลง และเพิม่ประสทิธิภาพการเผามากขึน้

ประมาณรอ้ยละ 15-30  

4. การปรบัปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต ซีเมนตแ์ละโรงงานผลิตซีเมนตใ์หม่ (New 
Plant) จากการทีบ่รษัิทฯไดม้ีการพฒันาเทคโนโลยีเพือ่ปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของหมอ้บดชนิด Vertical Roller 
Mill หมอ้บดปนูซีเมนต ์(Cement Mill หรือ Ball Mill) และหมอ้เผา (Rotary Kiln) ตามล าดบั ท าใหบ้ริษัทฯมีศกัยภาพ
ในการขยายการใหบ้รกิารในการปรบัปรุงประสทิธิภาพในกระบวนการผลติของโรงงานผลติซีเมนตแ์ก่ลกูคา้ไดค้รบวงจร 
ทัง้นีต้ัง้แต่ 2547 จนถึงปัจจุบนับริษัทฯ ไดใ้หบ้ริการ ปรบัปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตซีเมนตค์รบวงจร ซึ่ง
สามารถเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการผลติไดป้ระมาณ รอ้ยละ 10-25  

ทัง้นี ้เทคโนโลยีและบรกิารดา้นวิศวกรรมดงักลา่วสามารถน ามาปรบัใชใ้นอตุสาหกรรมที่มีการคดัแยกขนาด
อืน่ๆ ไดแ้ก่ อตุสาหกรรม เหมืองแร ่และอตุสาหกรรมพลงังาน เป็นตน้  

5. งานอื่นๆ   

บริษัทไดข้ยายความสามารถในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ครอบคลุมงานประเภทอื่นในกลุ่มธุรกิจงานปรบัปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนตโ์ดยในปี 2555 บริษัทฯ ไดร้บังาน โครงการสญัญาจา้งจดัหา 
ติดตัง้เครือ่งจกัรและอปุกรณแ์บบ เบ็ดเสรจ็ส  าหรบัโครงการระบบการจดัเก็บถ่านหินแบบปิด เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
(โครงการวดับนัได) บริษัท เอสซีจี เทรดดิง้ จ ากดั และ โครงการออกแบบดา้นวิศวกรรม และจดัหาเครื่องจกัร อปุกรณ ์

ส าหรบัระบบบดทราย บรษัิท Aalborg Portland ประเทศมาเลเซีย ซึง่บรษัิท ประมาณการวา่ทัง้สองโครงการจะสามารถ
สง่มอบงานไดภ้ายในกลางปี 2559 และตน้ปี 2560  

  
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองจักรอุปกรณ ์    

1. การพฒันาประสทิธิภาพการบดของหมอ้บดชนิด Vertical Roller Mill  

      ไดแ้ก่  บรษัิท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บรษัิท ทีพีไอ โพลนี จ ากดั  (มหาชน)  ประเทศไทย   

บริษัท Semen Padang ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต ้บริษัท National Cement 
ประเทศสหรฐัอเมริกา บริษัท Tasek Cement ประเทศ มาเลเซีย บริษัท UBE Cement ประเทศญ่ีปุ่ น บริษัท Foskor 
ประเทศแอฟริกาใต ้บริษัท Eagle Cement  ประเทศฟิลิปปินส ์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 ประเทศเกาหลีใต ้บริษัท Cementos Liz ประเทศบราซิล บริษัท Cemex ประเทศโดมินิกัน 
ประเทศเม็กซิโก และ ประเทศโคลมัเบีย เป็นตน้  

      
2. การพฒันาประสทิธิภาพการบดปนูซิเมนต ์(Ball Mill)  
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ไดแ้ก่ บรษัิท Cherat Cement ประเทศปากีสถาน บรษัิท Chansung และ บรษัิท Ssangyong ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิท 
Shahroud Cement  บริษัท Abyek ประเทศอิหรา่น  บริษัท Cemco ประเทศแคนนาดา บริษัท ACC Gagal  ประเทศ
อินเดีย บริษัท Salto di Pirapora ประเทศบราซิล บริษัท Italcementi Borgo ประเทศอิตาลี บริษัท NSCI ประเทศ
มาเลเซีย บริษัท Star Cement ประเทศสาธารณรฐัอาหรบัเอ มิเรตต์ บริษัท TPI Polene ประเทศไทย บริษัท Cimsa 
ประเทศตรุกี บรษัิท CIMPOR Cimepar plant ประเทศบราซิล และ บรษัิท Loma Negra ประเทศอารเ์จนตินา เป็นตน้  

3. การปรบัปรุงประสทิธิภาพของหมอ้เผา (Rotary Kiln)  

ไดแ้ก่ บรษัิท Chinfon Haiphong ประเทศเวียดนาม บรษัิท Basel Cement ประเทศคาซคัสถาน บรษัิท 

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

ตน้  

4. การปรบัปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนตแ์ละโรงงานผลิตซีเมนตใ์หม่ (New 
Plant)  

ไดแ้ก่ บรษัิท Fecto Cement และ บรษัิท 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 ประเทศสาธารณะรฐัอาหรบัอิมิเรสต์ 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 บาหเ์รน และบริษัท Max (Myanmar) Manufacturing Company Limited บริษัท 
Kanbawza Co., Ltd ประเทศพมา่ เป็นตน้  

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาและประดิษฐ์คิดคน้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการ

ท างานของเครื่องจักรใน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์โดยมีนโยบายที่จะใหบ้ริการปรบัปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีของ
เครือ่งจกัรในระบบการผลติของอตุสาหกรรม ปนูซีเมนต ์แบบครบวงจร ทัง้นีเ้ทคโนโลยีลา่สดุที่บรษัิทฯ ไดม้ีการปรบัปรุง
และพฒันา ไดแ้ก่   

 ระบบคดัแยกขนาด (Classifier) ในหมอ้บดชนิด Vertical Roller Mill และในหมอ้บดชนิด Ball Mill    

 ระบบ Preheater ของหมอ้เผา    

 ระบบอปุกรณท์ าความเย็น (LV Cooler)   

 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบ Preheater    

 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบคดัแยกขนาด (Classifier) 
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 ไซโคลน (Cyclone) ในการดกัฝุ่ นของระบบท่อลมรอ้น (Cyclone for hot gas ducting) เช่นท่อลม

รอ้นที่น  าความรอ้นเพื่อ ไลค่วามชืน้ไปยงัหมอ้บดถ่านหิน น าความรอ้นเพื่อไลค่วามชืน้ไปยงัหมอ้
บดวตัถดุิบ  

 ไซโคลน (Cyclone) ในการดกัอนภุาคขนาดเลก็ เพื่อใชใ้นการดกักลิน่ในอตุสาหกรรมอาหาร   

 การน าสาหรา่ยมาใชใ้นการผลิตเชือ้เพลงิจากก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

 ระบบการคดัแยกฝุ่ นขนาดละเอียด (เลก็กวา่ 20 ไมครอน)  

         
การตลาดและภาวะการแข่งขัน    
สถานการณต์ลาด  

  ในปี 2560 สถานการณท์างการตลาดโลกยังคงทรงตวัโดยเฉพาะในประเทศจีน และกลุ่มประเทศตะวนัออก
กลาง บรษัิทคาดวา่ตลาดจะ ยงัมีความตอ้งการก าลงัการผลติ ซีเมนตใ์นตลาดในระดบัสงูอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง  

     ในปี พ.ศ. 2560 บรษัิทยงัคงมุง่เนน้การใชค้วามยืดหยุน่ของบรษัิทในการใหบ้รกิารตามความตอ้งการเฉพาะ
รายของลกูคา้ (Customised Solutions) หลงัจากหารือกับลูกคา้อย่างใกลชิ้ด โดยมีผลิตภัณฑท์ี่สรา้งมูลค่าเพิ่ม
หลากหลายมาก ซึง่อาศยัอปุกรณท์ี่ทนัสมยั เช่น เทคโนโลยีไซโคลนของ LV (LV Cyclone) ระบบคดัแยกขนาดของ LV 

(LV Classifier) เตาเผาแบบ calciner ของ LV (LV Calciner) และ ระบบอปุกรณท์ าความเย็น (LV Cooler) เป็นตน้   
 
ภาวะการตลาดและการแข่งขัน    

ภาวะการแข่งขนัในการใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมและพฒันาเทคโนโลยี มีแนวโนม้การแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้ 
โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบนัที่บริษัทฯ เริ่มเสนอบริการงานโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึน้ สง่ผลใหคู้่แข่งทางออ้มที่เป็น

ผูผ้ลิตเครือ่งจกัรเขา้มาประมูลแข่งขนัดว้ย อย่างไรก็ดีเนื่องจากการใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ตอ้ง
อาศยัความเช่ียวชาญ และความรูเ้ฉพาะทาง ปัจจบุนัในประเทศไทยบรษัิทฯ ยงัไมม่ีคูแ่ขง่ทัง้ในทางตรงที่มีการใหบ้รกิาร
ดา้นวิศวกรรมเช่นเดียวกับบริษัทฯ หรือคู่แข่งขนัทางออ้มที่มีการผลิต และจ าหน่าย เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการท างานของเครื่องจกัรในอตุสาหกรรมคดัแยกขนาด ในขณะที่ในตลาดตา่งประเทศ คู่แข่งขนัของบริษัท
ทีเ่คยเป็นคูแ่ขง่ขนัทางออ้มซึง่เป็นผูป้ระกอบการทีผ่ลติอปุกรณเ์ครือ่งจกัรส าหรบัอตุสาหกรรมปนูซีเมนตไ์ดก้ลายมาเป็น
คูแ่ขง่ขนัทางตรง ซึง่เมื่อเปรยีบเทียบขนาดของบริษัทแลว้ บริษัทฯ มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่ง โดยสามารถจ าแนกคู่แข่งของ
บรษัิทออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ 

(1) บริษัทที่ผลิตอุปกรณแ์ละเครื่องจักรครบวงจรส าหรบัโรงงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อาทิ กลุ่มบริษัท 

SINOMA ประเทศจีน บริษัท Krupp Polysius ประเทศเยอรมนี บริษัท KHD ประเทศเยอรมนี และ บริษัท 
FLS ประเทศเดนมารก์ เป็นตน้  

(2) บรษัิทท่ีใหบ้รกิารผลติเครือ่งจกัรเฉพาะสว่น   

:  ผูผ้ลิตหมอ้บด Vertical Roller Mill ไดแ้ก่บริษัท Loesche ประเทศเยอรมนี บริษัท Pfeiffer ประเทศ
เยอรมนี และบรษัิท UBE ประเทศญ่ีปนุ  

:  ผูผ้ลิตอปุกรณท์ าความเย็นเม็ดปนู (Clinker Coolers) ไดแ้ก่ บริษัท IKN ประเทศเยอรมนี และ บริษัท 

CPAG ประเทศ เยอรมนี   
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:  ผูผ้ลติหมอ้บด Ball Mill ไดแ้ก่ บริษัท Sinoma, Jiangsu Pengfei บริษัท Christian Pfeiffer และบริษัท 
Brookhausen ประเทศเยอรมนี เป็นตน้  

จากการท่ีตลาดไดม้ีการปรบัตวัลดลงท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเผชิญกบัภาวะการแข่งขนัที่สงูขึน้ โดยบริษัท คู่แข่งขนัขนาด
ใหญ่ทีมุ่ง่เนน้ การผลติเครือ่งจกัรใหมส่  าหรบัลกูคา้ไดข้ยายการตลาดครอบคลมุงานการปรบัปรุงเครือ่งจกัรหรอือปุกรณเ์ดิมใหม้ี

ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งเป็นฐานตลาดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นอกจากการใช้กลยุทธก์ารตลาดดา้นเทคโนโลยที่ไดร้บัการ
พฒันาและคิดคน้จากบรษัิทฯโดยเฉพาะแลว้ บรษัิทฯ ยงัคงมีจดุแข็งทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั ทัง้นี ้การท่ีบรษัิทฯ มีขนาดเลก็กวา่คู่แข่ง
ท าใหบ้รษัิทมีความคลอ่งตวัในการบรหิารงาน สามารถเนน้การใหบ้รกิารท่ีรวดเรว็ ตรงตามก าหนดเวลา และกลยทุธด์า้นราคาที่
ต  ่ากวา่เมื่อเปรยีบเทียบกบัการซือ้เครือ่งจกัรใหม ่จึงท าใหบ้รษัิทฯคูแ่ขง่ซึง่เป็นบรษัิทขนาดใหญ่และมีตน้ทนุทางการเงินท่ีสงูกวา่ 
ไมส่ามารถใชก้ลยุทธก์ารแข่งขนัดา้นราคากบับริษัทฯได ้อีกทั้งเทคโนโลยีการปรบัปรุงเครื่องจกัรเป็นเทคโนโลยีที่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัที่คิดคน้และพฒันาขึน้ โดยบริษัทฯ คู่แข่งจึงไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัเนน้การใหบ้ริการที่
รวดเร็ว และรบัประกันคุณภาพของผลงานให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ตกลงไวก้ับลูกค้า จากปัจจัยความพรอ้มด้านต่างๆ 
ตลอดจนปัจจยัดา้นการตลาด   ที่บริษัทฯน ามาปรบัใช ้ท าใหคู้่แข่งที่มีศกัยภาพและเทคโนโลยีเทียบเท่ากบับริษัทฯมีนอ้ยราย 

สง่ผลใหบ้ริษัทยงัรกัษาฐานลกูคา้และตลาดไวไ้ด ้อย่างไรก็ดี นอกจากการแข่งขนัขา้งตน้กับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผูผ้ลิต
เครื่องจักรต่างๆ บริษัทฯอาจมีการแข่งขันจากผู้ให้บริการด้านวิศวกรรม บางส่วนที่ใช้เทคโนโลยอี่นๆ ในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพเครือ่งจกัร โดยหากเปรยีบเทียบตน้ทนุค่าใชจ้่ายบรกิารดา้นวิศวกรรมและประสิทธิภาพ การท างานระหว่างคู่แข่ง
กบับริษัทฯ   จะพบว่าบริษัทฯมีตน้ทุนที่ต  ่ากว่าประมาณ รอ้ยละ 25 ถึงรอ้ยละ 30 และหลงัจากลกูคา้ไดน้ าเทคโนโลยี ของ
บริษัทฯมาปรบัใชจ้ะมีระยะเวลาคืนทุน โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 2 ปี อีกทัง้ลกูคา้ชั้นน าต่างๆ ทั่วโลกใหก้ารยอมรบัใน
ประสทิธิภาพท่ีเพิม่ขึน้ จากการน าเทคโนโลยีของบริษัทฯมาปรบัใชก้บัเครื่องจกัรเดิมที่มีอยู่ดงันัน้ คู่แข่งดา้นการใหบ้ริการดา้น
วิศวกรรมอื่นๆ จึงไมใ่ช่คูแ่ขง่ขนั ที่จะสง่ผลกระทบตอ่การขยายตลาดและการใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมของบรษัิทฯ  

บรษัิทอืน่ๆ ไดแ้ก่ บรษัิท Loesche จากประเทศเยอรมนี หรือบริษัทผูผ้ลิตเครื่องจกัรครบวงจรอื่นๆ ไดพ้ฒันา

เทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจกัรที่ตนเองผลิตใหม้ีการประหยดัพลงังานและเพิ่มประสิทธิภาพ
มากขึน้กวา่เดิม ดงันัน้ ภาวะการแขง่ขนัทางออ้มจากผูผ้ลติเครือ่งจกัรตา่งๆ จึงมีแนวโนม้เพิมมากขึน้ในอนาคต  

  
การจัดหาผลิตภณัฑ ์  

(ก) การจดัหาและจดัซือ้  

เนือ่งจากธุรกิจของบรษัิทคือ การออกแบบคิดคน้เทคโนโลยีและใหบ้ริการดา้นวิศวกรรม บริษัทจึงไม่มีวตัถุดิบที่ใชใ้น
การผลติ และไมม่ีตวัสนิคา้ของบรษัิทฯท่ีเป็นรูปธรรม แตใ่นการปรบัปรุงเครื่องจกัรใหก้บัลกูคา้ในแต่ละ่ครัง้จะตอ้งมีอปุกรณท์ี่
ใชใ้นการติดตัง้เพิ่มเติม เพื่อใหเ้ครื่องจักรสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามที่ไดอ้อกแบบไวด้งันัน้ บริษัทฯจึงตอ้ง
ออกแบบและสั่งท าอุปกรณ์ดังกล่าวขึน้เพื่อน าไปส่งมอบใหก้ับลูกคา้ โดยอุปกรณแ์ต่ละชิน้จะตอ้งสั่งท าเป็นพิเศษเพื่อให้
เหมาะสมกบัเครื่องจกัรแต่ละชิน้ จึงตอ้งอาศยัผูผ้ลิตอปุกรณท์ี่มีความช านาญ น่าเช่ือถือ และสามารถส่งมอบชิน้งานไดต้รง

ตามเวลาที่ไดร้บัมอบหมาย   

บรษัิทมีการด าเนินการจดัหาผลติภณัฑ ์เครือ่งจกัรและบรกิาร ทัง้จากภายในประเทศคิดเป็นจ านวนรอ้ยละ 36 
และต่างประเทศคิด เป็นจ านวนรอ้ยละ 64 รวมถึงการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการคดัเลือกผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย 
และผูร้บัจา้ง อีกทัง้การตรวจสอบ คณุภาพผลิตภณัฑอ์ย่างอย่างสม ่าเสมอ โดยการติดตามจากผลการด าเนินงานของ
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ผูผ้ลิตผูจ้  าหน่าย และผูร้บัจา้ง เพื่อใหส้ามารถยืนยนัและสรา้งความมั่นใจไดต้ลอดเวลาว่า ผลิตภณัฑแ์ละผลงานการ
บรกิารภายหลงัการสง่มอบตอ่เจา้ของโครงการ มีความถกูตอ้งเรยีบรอ้ย ครบถว้น สมบรูณต์ามขอ้ก าหนด และเง่ือนไข
การสั่งซือ้  

นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดมุ้ง่เนน้ในการด าเนินการจดัหาผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์เครื่องจกัรและบริการราย

ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ระบวนการสั่งซือ้สามารถควบคุมอย่างเป็นระบบและมีศกัยภาพมากขึน้ ในการ
จดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เพื่อรองรบังาน ส าหรบัโครงการตา่งๆของบรษัิทฯนัน้ มิไดผ้กูขาดกบัตวัแทนจ าหนา่ยรายใด
รายหนึง่ แตส่ามารถจดัหาสนิคา้ไดจ้ากหลากหลายแหลง่ผูผ้ลติ และเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ไดไ้มว่่าจะเป็น
สนิคา้จากประเทศจีน ประเทศอินเดีย หรอืประเทศทางยโุรป โดยบรษัิทมีผูจ้ดัจ าหนา่ยผลติภณัฑแ์ละบริการรายส าคญั 
1 รายในประเทศจีน ซงึเป็นผูจ้ดัหาผลติภณัฑใ์นประเทศจีน เช่น หมอ้บดชนิดตา่งๆ หมอ้เผา สายพาน ล าเลยีงการผลิต 
LV Classifier LV Cooler และ Preheater เป็นตน้  

อยา่งไรก็ดี บรษัิทไดม้ีการสั่งซือ้ผลติภณัฑจ์ากผูจ้ดัจ าหนา่ยรายนีเ้กินกวา่ 30% ของรายไดร้วม เนื่องจากมีขอ้
ไดเ้ปรยีบผูร้บัจา้งผลติ จ าหนา่ยรายอื่นในดา้นราคา ระยะเวลาการผลิตและการจดัส่ง ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบตัิรดักุมในการจดัหาและจดัซือ้ อาทิการสอบราคา เปรียบเทียบราคาและคุณลกัษณะเครื่องจกัร เพื่อให้
มั่นใจวา่ไดส้ั่งซือ้ผลติภณัฑ ์เครือ่งและบรกิารท่ีถกูตอ้งครบถว้นตามขอ้ก าหนด  
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1. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของบริษัทฯ  
บริษัท ด าเนินงานครบวงจรทัง้ดา้นการบริการวิศวกรรม ออกแบบ พฒันา รบัจา้งผลิตอุปกรณพ์รอ้มติดตัง้ และ

โครงการจ้างเหมาก่อสรา้ง ผลิต ติดตัง้เครื่องจักรและอุปกรณต์่างๆ ใหแ้ก่ลกูคา้เพื่อเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพและ
ประหยดัพลงังาน   

จากลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังกลา่ว ตอ้งมีการใชเ้งินลงทุนในการจดัเตรียมงานและอปุกรณท์ี่
จ  าเป็นในการสง่งานใหแ้กล่กูคา้ของบรษัิท ซึง่อาจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน ใน
กรณีที่บริษัทฯ มีการรบังานเป็นจ านวนมาก ท าใหบ้างช่วงเวลาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดออกมากกว่ากระแสเงินสดรบั 
โดยเกิดจากการท่ีกระแสเงินสดรบัยงัไมถ่งึก าหนดการรบัเงินท่ีจะเขา้มา ชดเชยกระแสเงินสดออกดงักลา่วไดอ้ยา่งเต็มที ่

 
ทัง้นี ้โดยสว่นใหญ่ บรษัิทจะมีการตกลงใหล้กูคา้จ่ายเงินลว่งหนา้ (Advance Payment) แก่บรษัิทฯ เพื่อใชใ้น

การด าเนินการเตรยีมงาน ในขณะเดียวกนับริษัทฯ จะตอ้งด าเนินการใหส้ถาบนัการเงินออกหนงัสือค า้ประกนั (Letter 
of Guarantee หรือ “L/G”) ใหก้บัลกูคา้ เพื่อประกนัเงินรบัล่วงหนา้ (Advance Payment Bond) ดงักลา่วเต็มจ านวน 
พรอ้มกบัใหส้ถาบนัการเงินออกหนงัสือค า้ประกนั L/G อีกฉบบัเพื่อประกนัผลงาน (Performance Bond) ดว้ย ซึ่งโดย
สว่นใหญ่ L/G ประกนัผลงานดงักลา่วจะมีมลูค่าประมาณรอ้ยละ 10 – 20 ของมลูค่างานโครงการจากลกัษณะการ
ด าเนินงานดงักลา่วขา้งตน้ ท าใหบ้รษัิทฯ มีกระแสเงินสดรบับางส่วนเพื่อใชใ้นการจดัเตรยีมงาน  

 
อยา่งไรก็ดีจากการทีบ่รษัิทฯ ไมม่ีสนิทรพัยถ์าวรหลกัทีจ่ะสามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมเงินจาก

สถาบนัการเงิน ท าใหม้ีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินสดบางส่วนเป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม กอปรกบับรษัิทฯมีการเติบโตของ
รายไดแ้บบก้าวกระโดด จึงอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นตอ้งเพิ่มทนุ ซึง่สามารถลดปัญหาสภาพคลอ่งไดใ้นระดบัหนึง่ นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดห้าแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมโดย
การขอเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงินทนุในการด าเนินงานใน โครงการต่างๆ ที่บริษัท ไดร้บัมา 
บริษัท ไดร้บัการอนุมตัิวงเงินสินเช่ือระยะสัน้ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัทฯ จากธนาคาร
ตา่งๆ แตก็่ยงัคงไมเ่พียงพอในการด าเนินงาน ซึง่บรษัิทตอ้งด าเนินการหาวงเงินอาจดว้ยการระดมทนุเพิ่มเติมจากผูถื้อ
หุน้เดิมหรอืผูถื้อหุน้รายใหม ่ 
  
2.  ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ  

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยท าสัญญากับพันธมิตรทางการค้าและร่วมลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศที่มี
ศกัยภาพ ไดแ้ก่  อินเดีย สาธารณรฐัประชาชนจีน บรูไนและสาธารณรฐัสิงคโปร ์เป็นตน้ เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหเ้ติบโต
มากขึน้ในภมูิภาคตา่งๆ ทั่วโลก ซึง่ในแตล่ะ ประเทศ นัน้ยอ่มมีความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้จากดา้นภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง และกฎหมายของประเทศเหลา่นัน้ได ้เพือ่ลดความเสีย่ง ดงักลา่วใหน้อ้ยลง บรษัิทฯจึงมีนโยบายการรว่มลงทนุ
กบับรษัิททอ้งถ่ินประเทศตา่งๆ เนื่องจากบรษัิทรว่มลงทนุดงักลา่วสามารถเขา้ใจสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ในภมูิภาคนัน้ ได้
ดีกว่าบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถช่วยบริษัทฯในดา้นการตลาด และการติดต่อกับลกูคา้ภายในประเทศดังกล่าวไดอ้ย่างมี 
ประสทิธิภาพมากกวา่จึงช่วยใหบ้รษัิทฯสามารถขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้ ทัง้นีก้ารลงทนุในรูปแบบการรว่มลงทนุนั้นยงั
มีมลูค่าค่อนขา้งต ่า เมื่อเปรียบเทียบกบัศกัยภาพของตลาดและจ านวนลูกคา้ในแต่ละภมูิภาค และบริษัทฯยังสามารถ
ไดร้บัผลตอบแทนการลงทุนในรูปของค่าลิขสิทธ์ิ และค่าธรรมเนียมจากบริษัทร่วมทุนอีกดว้ย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้
แต่งตัง้ บริษัททอ้งถ่ินเป็นตัวแทนทางการคา้ ซึ่งจะสามารถช่วยบริษัทฯ ในดา้นการตลาด ช่วยหาลูกคา้และติดต่อ
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ประสานงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานระหว่างบริษัทฯ กบัลูกคา้ในประเทศนัน้ๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ
มากขึน้แตอ่ยา่งไร  
 3.  ความเสีย่งด้านเทคโนโลย ี 

บริษัท เป็นผูใ้หบ้ริการงานดา้นวิศวกรรม โดยใชเ้ทคโนโลยีที่บริษัทฯ เป็นผูร้เิริ่มคิดคน้และพฒันาขึน้เอง น ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการผลิตเครื่องจกัร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและประหยัดพลงังาน ดงันัน้ผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ
อาจถกูลอกเลยีนแบบโดยบรษัิทคูแ่ขง่ขนัอื่นๆ หรอืจากเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทัง้นีห้าก
บรษัิทฯ ไมส่ามารถพฒันาเทคโนโลยีของบรษัิทฯ ใหม้ีศกัยภาพสงูขึน้ ก็อาจจะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ สญูเสียลกูคา้และสว่นแบ่ง
ทางการตลาดไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯตระหนกัถึงความส าคญั ในการพฒันาดา้นเทคโนโลยี โดยสง่เสริมใหท้ีมงาน
ท าการคิดคน้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้ับลูกคา้ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้
แข็งแกรง่มากขึน้    

ปัจจบุนับรษัิทไดร้เิริ่มพฒันาและกา้วสูก่ารออกแบบโรงงานปนูซีเมนตอ์ยา่งครบวงจร (Complete Cement plant) 
กอปรกบับรษัิทฯ ไดม้ีการคิดคน้ ออกแบบและพฒันารูปแบบในการจดัวางเครื่องจกัร และผงัโรงงานใหม่ เพื่อใหส้ามารถใช้
พืน้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน อีกทัง้ช่วยลดตน้ทนุในการก่อสรา้ง เช่น การออกแบบผลิตภณัฑไ์ซโล
เก็บวตัถดุบิแบบใหมท่ีช่่วยลดตน้ทนุและระยะเวลาการก่อสรา้งฐานรากการจดัวางเครื่องจกัร และอปุกรณต์า่งๆอยา่งมี 
ประสทิธิภาพและเหมาะสมเพื่อลดตน้ทนุการก่อสรา้ง ลดเวลาการก่อสรา้ง และประหยดัพลงังานเพิ่มขึน้   เป็นตน้   
นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัไดน้ าประสบการณใ์นการด าเนินงานท่ีผา่นมา จากการใชง้านเครื่องจกัรทีเ่ป็นผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ 

มาพฒันาปรบัปรุงออกแบบการใชง้านของเครือ่งจกัรและอปุกรณต์า่งๆ ใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้อีกดว้ย   

         จากลกัษณะการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลใหใ้นปัจจุบันบริษัทฯ สามารถใหบ้ริการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตปูนซีเมนตไ์ดอ้ย่างครบวงจรมากขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงยังคงรกัษาความเป็นผู้น  าใน
ธุรกิจการปรบัปรุงประสทิธิภาพ ออกแบบ โรงงานและพฒันาเครื่องจกัร โดยไดร้บัการไวว้างใจจากลูกคา้ตลอดมา ทัง้นี ้
บรษัิทฯ คาดวา่การลอกเลียนแบบดา้นเทคโนโลยีของบรษัิทฯ นัน้ยงัเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก เนื่องจากเทคโนโลยีดงักลา่ว
ตอ้งอาศยัประสบการณแ์ละความช านาญเฉพาะดา้น  

  
4.  ความเสีย่งด้านต้นทุน แรงงาน และการขาดแคลนแรงงานฝีมือ  

การบริหารสญัญางานก่อสรา้งในแต่ละโครงการใหม้ีผลก าไร ขึน้อยู่กับการประมาณการตน้ทนุโครงการที่แม่นย า
และควบคมุตน้ทนุที่เกิดขึน้จริง ใหอ้ยู่ในประมาณการที่ก าหนดไว ้ปัจจยัการประมาณตน้ทนุ ขึน้อยู่กบัราคาวสัดกุ่อสรา้ง 
ตน้ทนุแรงงาน ซึง่มีการเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงไปตามภาวการณข์องระดบัอปุสงคแ์ละอปุทาน  

อยา่งไรก็ตามบรษัิทไดม้ีการบรหิารจดัการความเสียงดงักลา่ว โดยเนน้ใหม้ีการฝึกอบรม ใหค้วามรูใ้นดา้นต่างๆ 
ใหพ้นกังาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และความสามารถในการท างาน รวมทั้งไดจ้ัดท าแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ 
(Career Path and Succession Plan) และดแูลเรื่องผลตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานพฒันา
ศกัยภาพและมีความพงึพอใจที่จะรว่มท างานกบับรษัิทตลอดไป นอกจากนัน้ในบางต าแหน่งงาน ไดว้่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญ
และมีประสบการณส์งู เขา้มาท างานในสว่นท่ีส าคญัเพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกิดความผิดพลาดในการท างานนัน้ๆ  
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5.  ความเสีย่งจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ านวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในอนาคตอันใกล้  
ในงวดบญัชีปี 2560 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิจ านวน 58.64 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการด าเนินงานได้

ก าไรเป็นปีที่สองของบริษัท นบัแต่มีการด าเนินการขาดทนุสทุธิใน 5 ปีที่ผ่านมา และท าใหบ้ริษัทมีผลการด าเนินงาน
ขาดทนุสะสม ณ สิน้ปี 2560 เป็นจ านวน 819.01 ลา้น บาท ทัง้นี ้การที่บริษัทยงัมีผลการด าเนินงานขาดทนุสะสมนัน้ 
เนือ่งจากบริษัทมีผลขาดทนุจากโครงการหลายโครงการซึ่งเป็นผลจากการที่ บริษัทไม่สามารถควบคุมตน้ทนุที่เกิดขึน้
จรงิใหอ้ยูใ่นประมาณการท่ีก าหนดไว ้   
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ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ วันที ่7 พฤศจิกายน 2562    

 

 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนการถอืหุน้ 

% 

 

1. 

 

 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 

 

171,588,600.00 

 

         24.79 

2.  CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD. 68,979,815 9.97 

3.  HANS-JORGEN IBSEN 51,600,169 7.46 

4.  ประยรู องัสนนัท ์ 36,636,400 5.29 

5.  บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั 32,756,233 4.73 

6.  น.ส.เสาวณีย ์ ธรรมกลู 14,028,879 2.03 

7.  บรษัิทหลกัทรพัย ์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์ จ ากดั 12,667,200 1.83 

8.  นางรตันวรรณ  ชมะนนัทน ์ 9,900,000 1.43 

9.  KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 8,250,000 1.19 

10.  กลัยา เสมอภาค 7,044,000 1.02 

11.  ผูถื้อหุน้รายอื่นๆ รวม 278,643,803 40.26 

  รวม 692,095,099 100.00 

 

หมายเหต:ุ  1  CG Cement Global Pte. Ltd.  ประกอบธุรกิจโดยการลงทนุในโรงงานซีเมนตแ์ละอตุสาหกรรมอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง และถือหุน้ 

โดย Cinnovation Inc. ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน โดย Cinnovation Inc. ประกอบธุรกิจดา้นการ
ลงทนุผ่านการถือหุน้ในบริษัทต่างๆ (Holding Company) และ Cinnovation Inc. ถือหุน้โดย (1) Mr. Rahul 
Chaudhary ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 และ (2) Mr. Varun Chaudhary ในสดัส่วนรอ้ยละ 50  ทัง้นี ้Mr. Varun 
Chaudhary  ด  ารงต าแหน่งกรรมการของ LVT แตไ่มไ่ดเ้ป็นกรรมการบรหิาร 

2  OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT  ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น CHINA TONGHAI SECURITIES 
LIMITED A/C CLIENT ในวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

3  จดัตัง้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูล้งทนุใน Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR จะไดร้บั
สิทธิประโยชนท์างการเงินตา่งๆ เสมือนการลงทนุในหุน้สามญั เวน้แตส่ิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้  
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ณ วนัที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562       จ านวนหุน้สามญั สดัสว่นการถือหุน้ %    

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย                          352,968,502            51.00                  

ผูถื้อหุน้สญัชาติตา่งดา้ว                         339,126,597                      49.00 

 

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)  
บรษัิทไมม่ีกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั ในเรือ่งที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขาย

หลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานของบรษัิท  โดยขอ้ตกลงดงักลา่วมีบรษัิทรว่มลงนามดว้ย  
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บรษัิท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกั
ภาษีเงินไดส้  ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจ 
ก าไรจากการด าเนินงาน แผนการลงทนุตา่งๆ ในอนาคต และสอดคลอ้งกบักฎหมายเก่ียวกบับรษัิทมหาชนจ ากดั 

 
การจ่ายเงนิปันผล  

  
     

 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

 

รายละเอียด งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน 

 

  เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ 

 

    (ปรบัปรุงใหม)่   

 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี (บาท) 6,106,625   963,455 (55,641,144) 

 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.01 0.001 (0.080) 

 

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้) งดจา่ยเงินปันผล งดจา่ยเงินปันผล งดจา่ยเงินปันผล 

 

จ านวนหุน้ - -  - 

 

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) - -  - 

 

อตัรารอ้ยละการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไร
สทุธิ 

- -  - 

 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล - -  - 

     
     

     

     ส าหรบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษัิทฯยอ่ยและบรษัิทฯรว่มให ้กบั LVT ขึน้อยูก่บัประกอบการ

และคณะกรรมการของบรษัิทฯยอ่ยและบรษัิทฯรว่มนัน้จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีๆ  ไป    
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คณะกรรมการบริษัท  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย 11 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้  
  

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ ประเภทกรรมการ วาระการด ารงต าแหนง่ 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี (AGM) 

1. นายโดนลั  เอียน แมคเบน ประธานกรรมการ/ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

  กรรมการบรหิาร EGM 2560 – EGM 2561 

2. นายสงวน  สงวนรกัศกัดิ ์

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร BOD No.1/2017 

3.นายธนิก  ศิรวิฒันประยรู กรรมการอิสระ 

 

กรรมการบรหิาร 

 

AGM 2557 – AGM 2560 

4. นายกิตติพฒัน ์อินทรเกษตร   

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ EGM 2560 – EGM 2561 

5. นายแมทธิว แพทรกิ แรทครฟิ  กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ EGM 2560 – EGM 2561 

6. นายวรุณ ชาวเดอรร์ี ่  กรรมการ 

(ตวัแทนจากบรษัิท CG 
Cement  

Global PTE. Ltd.) 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร AGM 2557 – AGM 2561 

7. นายรามินเดอร ์ซงิห ์โคล ี กรรมการ 

(ตวัแทนจากบรษัิท CG 
Cement  

Global PTE. Ltd.) 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร BOD No.1/2017 
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8. นายหาญฤทธ์ิ แฮนเซน่ 

  

รองประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน   

กรรมการอิสระ EGM 2560 – EGM 2561 

9. นายกนัชนะพล เกิรท์ มาเซลล ์   
ซีเรยีล วนั คอมเพอรน์อลเ์ลอ  

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ   EGM 2560 – EGM 2561 

10.นายไมเคิล รูบี ้ลอรทิเซน่ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ   EGM 2560 – EGM 2561 

11.นายสเุมฆ บ ารุงสขุ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ    BOD No.2/2017 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  

   กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสงวน สงวนรกัศกัดิ์  และนายโดนลั เอียน แมคเบน  กรรมการ

สองคนนีล้งลายมือช่ือรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษัิท  

      
 

                                                                           
 
รายชื่อกรรมการ 
 

จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม ปี 2560 

สามัญผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี  

วิสามัญ 

ผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมการ   
บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

1.  นายโดนลั  เอียน แมคเบน - - 4/17 - - 

2. นายสงวน สงวนรกัศกัดิ ์ - 1/1 15/17 - - 

3. นายธนิก ศิรวิฒันประยรู    - 1/1 16/17 - - 

4. นายกิตติพฒัน ์อินทรเกษตร   - - 3/17 - - 

5. นายแมทธิว แพทรกิ แรทคลิฟ - - 4/17 - - 

6. นายหาญฤทธ์ิ แฮนเซน่ - - 4/17 - - 

7. นายกนัชนะพล  

เกิรท์ มาเซลล ์ ซเีรยีล วนั  

คอมเพอรน์อลเ์ลอ   

- - 3/17 -  

8.นายไมเคิล รูบี ้ลอรทิเซน่ - - 2/17   

9.นายสเุมฆ บ ารุงสขุ - 1/1 13/17   

10. นายวรุณ ชาวเดอรร์ี ่  - 1/1 3/17 - - 

11. นายรามินเดอร ์ซงิห ์โคลี  - - - - - 

 

 

ทัง้นี ้ กรรมการท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุเนื่องมาจากติดภารกิจ 
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โครงสร้างผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริหาร    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 3  ทา่น ดงันี ้
1.   นายโดนลั เอียน แมคเบน               ประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2.  นายสงวน สงวนรกัศกัดิ ์                 กรรมการผูจ้ดัการ  
3. นายธนิก ศิรวิฒันะประยรู    ที่ปรกึษา 
   

   
  

  

  

  

  

 

หมายเหตุ   1.   คณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผูบ้ริหารตามค านิยาม “ผูบ้ริหาร” ของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 
  
รายช่ือคณะกรรมการบรหิาร/ผูบ้รหิารที่ลาออกระหวา่งปี 2560 - ปัจจบุนั  
1. นายอรุะ  หวงัออ้มกลาง ลาออกจากต าแหนง่ที่ปรกึษา เมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 
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เลขานุการบริษัท  
      คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติแต่งตัง้ให้ นางสาวสพุัตรา เผือกพูล ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วนัที่14 สิงหาคม 
2551-30 เมษายน 2560 และไดแ้ต่งตัง้ นางปารียา ธราสุวรรณ ด ารงต าแหน่งรกัษาการเลขานุการบริษัทแทน ตัง้แต่วนัที่ 1 
มิถนุายน 2560-31 ธนัวาคม 2560   

 
หน้าที่ของความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

1. จดัท าและจดัเก็บทะเบียนกรรมการ  

2. จดัท าและจดัเก็บหนงัสือ นดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
รายงานประจ าปี  

3. จดัท าและจดัเก็บหนงัสือ นดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้  

4. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งส าเนา
รายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ท าการนบัแต่ทีบ่รษัิทไดร้บัรายงาน  

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

6. จดัเก็บตราประทบับรษัิท  

7. ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณทต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการก ากบั
ดแูลกิจการด าเนิน กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

8. ท าหนา้ที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้  

9. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทใหป้ฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและ
มตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้  

10. ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานที่ก ากบัดแูล เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และดแูลการ
เปิดเผยขอ้มลูและ รายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและสาธารณชน ใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นตามกฎหมาย  

11. ติดตอ่ประสานงานกบัผูถื้อหุน้  

12. หนา้ที่อืน่ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

  
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

บรษัิทไดพ้ิจารณาใหค้า่ตอบแทนแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู โดยมี
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

1. มีความเหมาะสม ในดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคลอ้งกับขอบเขต

ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของ
บรษัิท  
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2. ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการจูงใจ ในการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ และรกัษา
กรรมการและผูบ้รหิารทีม่ีความรูค้วามสามารถ เพื่อสรา้งประโยชนแ์ก่บรษัิทได ้ 

3. คา่ตอบแทนสามารถเทียบเคียงกบับริษัทที่อยู่ในลกัษณะธุรกิจเดียวกนั และขนาดธุรกิจที่
ใกลเ้คียงกนัได ้ 

4. คา่ตอบแทนกรรมการทกุคณะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้  

5. การแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ ไปตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบรษัิท       

  
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   

(ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษัทฯ เป็นค่าเบีย้ประชุม ซึ่งจ่ายใหก้ับกรรมการที่เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท และกรรมการครัง้ละ 12,000 บาทต่อ
ท่าน ส าหรับกรรมการ ที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน จะไดร้บัคา่เบีย้ ประชมุในอตัราเดียวกนักบัคณะกรรมการบรษัิท   
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ปี 2560 
 

 

รายช่ือกรรมการ 

คา่เบีย้ประชมุ (บาท)  

 

รวม 

(บาท) 

 

การประชมุ 

สามญั 

ผูถื้อหุน้ 

การประชมุ 

วิสามญั 

ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการ 

บรษัิท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

1.นายโดนลั เอียน แมคเบน - - - - - - 

2.นายสงวน สงวนรกัศกัดิ ์ - 12,000 183,000 12,000 - 207,000 

3. นายธนิก  ศิรวิฒันประยรู -      15,000 234,000 - - 249,000 

4. นายอรุะ หวงัออ้มกลาง  - - 144,000 - 60,000 204,000 

5. นายวิชยั ตนัติกลุานนัท ์   - - 120,000 - 63,000 183,000 

6. พลเอก ชเูกียรติ  ตนัสวุฒัน ์ - - 132,000 - 60,000 192,000 

7. นายชยัจิตร  วงศเ์มธีสเุมธ  - - 120,000 30,000 - 150,000 

8. นายสมุฆ บ ารุงสขุ  - 12,000 156,000 24,000 - 204,000 

9. นายกนัชนะพล  

เกิรท์ มาเซลล ์ ซเีรยีล วนั  

คอมเพอรน์อลเ์ลอ   

- - 12,000 - - 12,000 

10. นายวรุณ ชาวเดอรร์ี ่  - 12,000 36,000 - - 48,000 

11. นายพาราส มิตตอล - - 36,000 - - 36,000 

12. นายหาญฤทธ์ิ แฮนเซน่    - - 48,000 - 15,000 63,000 

13. นายไมเคิล รูบี ้ลอรทิเซน่   - - - - 12,000 12,000 

14.นายรามินเดอร ์ซงิห ์โคลี -  - - - - - 

15.นายกิตติพฒัน ์อินทรเกษตร - - - - - - 

16.นายแมทธิว แพทรกิ แรทคลิฟ - - - - - - 

       1,560,000 
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       (ข)    คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร  

     ในปี 2560 บรษัิท ไดจ้่ายคา่ตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัคณะกรรมการบรหิาร  

     รวมทัง้สิน้ 13.9  ลา้นบาท 

         (2)  ค่าตอบแทนอื่น 

      คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ  -ไมม่ี-  

      คา่ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบรหิาร 

 เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่คณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทไดส้มทบในอตัราสว่นรอ้ย

ละ 5-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรบัคณะ

กรรมการบรหิาร จ านวน  4  ราย รวมทัง้สิน้ 58,271.83. บาท 

 จดัหารถยนตเ์พื่อใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่  
บรษัิทฯ ไดจ้่ายคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชร้ถยนตใ์น ปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 217,400 บาท 

 

8.5 บุคลากร  

บรษัิทมีพนกังานทัง้หมด 70  คน โดยในระหวา่งเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ ์ปี 2560 บรษัิทไดจ้่ายผลตอบแทน

ใหแ้ก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 23.49  ลา้นบาท ซึ่งผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินโบนสั เงินพิเศษ เงิน

ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

จ านวนพนักงาน 

 เมื่อเดือนมีนาคม  2560  บรษัิทไดม้ีการเลกิจา้งพนกังานทัง้หมด เวน้แตก่รรมการบรหิาร  
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บคุลากรเป็นปัจจัยที่ส  าคญัที่จะขบัเคลื่อนใหบ้ริษัท ไปสู่ความเติบโตอย่างยงัยืน บริษัทจึงมีนโยบายใน

พฒันาบคุลากรใหม้ีความกา้วหนา้ สนบัสนนุโอกาสในการเรียนรูก้บับคุลากรทกุคน  ซึ่งเนน้การสรา้งทีมงาน และ

การเรียนรูใ้นดา้นวิชาชีพเฉพาะทาง โดยรวมถึงการส่งเสริมใหพ้นกังานไดม้ีความรูใ้นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาต่างประเทศ โดยสนับสนุนใหม้ีการอบรมภายในและภายนอกใหแ้ก่พนกังาน อีกทั้งบริษัทฯ ไดค้ิดคน้และ

พฒันาเพื่อปรบัปรุงคุณภาพ เครื่องจกัรใหม้ีการท างานที่มีประสิทธิภาพสงูขึน้ รวมถึงส่งเสริมใหเ้รียนรูเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรพรอ้มที่จะแข่งขนัทางธุรกิจ  นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัประเมินผลการท างานของพนกังานเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path and Succession Plan) 

ทัง้นีเ้พือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรสามารถท างานได ้อยา่งมีประสทิธิภาพและไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรม และแข่งขนัได้

ในตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เทคโนโลยี และสภาพธุรกิจทีมีการแขง่ขนัสงู เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิท  

  



[การก ากับดูแลกิจการ]  
  

รายงานประจ าปี 2560   39 

 

การก ากบัดแูลกิจการ  

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ   -ไมม่ี-  

  
การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

บรษัิทไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสรมิสรา้งองคก์รใหม้ีระบบ 

ทีม่ีประสทิธิภาพ และยดึมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล  เพือ่สรา้งกลไกการควบคมุการด าเนินงานของ

บรษัิทใหม้คีวามโปรง่ใส มคีวามยตุิธรรม และเกิดความมั่นใจตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ซึ่งบรษัิทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยแบง่เป็น 5 หมวด ดงัตอ่ไปนี ้ 
  
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

การประชมุผูถื้อหุน้  

  คณะกรรมการไดดู้แลรกัษาสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม เช่น สิทธิในการซือ้ขายหรือการโอนหุน้ 
การมีสว่นแบง่ผลก าไรของบรษัิท การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ  การมีสิทธิเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อ
ออกเสยีงลงมติในเรือ่งตา่งๆ ตามกฏหมายก าหนด อาทิ สิทธิในการเลือกตัง้ ถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สิทธิในการ
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ สทิธิในการอนมุตัิงบการเงินและการจ่ายเงินปันผล สทิธิในการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และก าหนดคา่ตอบแทน รวมถึงไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรอืรดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ ส  าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้
คณะกรรมการมีนโยบายใหจ้ัด สง่หนงัสือนดัประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการ ประชุมตามวาระต่างๆ พรอ้มความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแตล่ะวาระ รวมถึงกฏเกณท ์ วิธีการท่ีใชใ้นการประชมุ และขัน้ตอนในการลงมติ 
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมหรือตามกฏหมายก าหนด และสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายใชส้ิทธิ

ของตนรวมทัง้ ผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ใหเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย  
 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน  

บรษัิทตระหนกัถึงการสรา้งความเทา่เทียมกนัใหเ้กิดกบัผูถื้อหุน้ทกุราย ทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้สว่น
นอ้ย นกัลงทนุสถาบนั หรอืผูถื้อหุน้ตา่งชาติ โดยในการประชมุก าหนดใหส้ทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุเป็นไปตามจ านวนหุน้ที่
ผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยนบัหนึ่งหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียง และบริษัทฯ จดัสง่เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปีทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทจะดูแลผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตาม 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและตามขอ้ตกลงรว่มกนั ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ เป็นธรรม อยา่งโปรง่ใส ทัง้นีเ้พือ่สรา้งความพึงพอใจ 
ความรว่มมือซึง่กนัและกนั ซึง่จะก่อใหเ้กิดความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมทัง้ไมก่ระท า
การใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีเหลา่นัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น  -   บรษัิทมีความมุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใส เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมใหก้บัผู ้  
ถือหุน้  
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พนักงาน  -   ปฏิบตัิกบัพนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่ เหมาะสม พรอ้มจดัใหม้ีการจดัตัง้
กองทนุ ส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังาน สวสัดิการอื่นๆ เช่น โบนสั การประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และการฝึกอบรม 
เพือ่พฒันาทกัษะในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ    
คู่ค้า  -   ปฏิบตัิตอ่คูค่า้เป็นไปตามสญัญาและเง่ือนไขทางการคา้   

 -   เปิดใหม้ีการแขง่ขนักนัอยา่งเสร ีภายใตข้อ้มลูที่เทา่เทียมกนั  
-   ควบคมุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้ จดัจา้ง ไมใ่หม้ีการทจุรติ    

-   มีมาตรการชดเชยหากไดร้บัความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธิ พรอ้มทัง้เจรจาแกปั้ญหา       

รว่มกนั โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรมทัง้ 2 ฝ่าย  

เจ้าหนี้   -   ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และมีมาตรการชดเชยหากไดร้บัความเสยีหาย    จากการ
ถกูละเมิดสทิธิ พรอ้มทัง้เจรจาแกปั้ญหารว่มกนัโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรมทัง้ 2 ฝ่าย  

ลูกค้า  -   ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนั เอาใจใสแ่ละรบัผิดชอบต่อลกูคา้ ใหบ้ริการที่ เท่าเทียม รกัษาความลบั

ของลกูคา้และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ท  าหนา้ที่รบัขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ เพื่อรีบด าเนินการใหแ้ก่ลกูคา้
โดยเร็วที่สุด และมีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พรอ้มทั้ งเจรจา
แกปั้ญหารว่มกนัโดยตัง้ อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรมทัง้ 2 ฝ่าย  

คู่แข่ง  -    ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัทีด่ี รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏิบตัิในการแขง่ขนั หลกีเลี่ยงวิธีการ
ไมส่จุรติเพื่อท าลายคูแ่ขง่  

สังคมและชุมชน  -   ใหค้วามรว่มมือกบัทกุภาคสว่น และปฎิบิตตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดัไม่สนบัสนนุ 
หรอืใหค้วามช่วยเหลอืผูก้ระท าผิดสรา้งงานใหก้บัชุมชนที่บรษัิทไปรบัจา้งสรา้งโรงงานตา่งๆ  

สิ่งแวดลอ้ม -   ออกแบบเครือ่งจกัรในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์และอตุสาหกรรมอื่นๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการ  
            คดัแยกขนาดของวตัถดุบินัน้ เพือ่ปรบัปรุงประสทิธิภาพของเครื่องจกัรและช่วยเพิม่ประสทิธิภาพ 
            ของการผลติพรอ้มกบัลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  
  
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
บริษัทตระหนกัดีว่าขอ้มลูของบริษัท ทั้งที่เก่ียวกับการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินลว้นมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจ ของผู้
ลงทนุและผูท้ีม่ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกบัการ เปิดเผยขอ้มลูอย่าง
ครบถว้น โปรง่ใส ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา ภายใตข้อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บริษัทไดม้อบหมายใหก้รรมการผู้จดัการท าหนา้ที่
ติดตอ่สือ่สารกบัผูล้งทนุสถาบนัผูถื้อหุน้ รวมทัง้นกัวิเคราะหแ์ละภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้มีเจา้หนา้ที่ประสานงานผูล้งทนุ ซึ่ง
ผูล้งทนุสามารถติดตอ่ขอทราบขอ้มลูบรษัิทไดท้ี่ โทร. 02-3183-244 และไดเ้พิ่มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มลูของผูท้ี่สนใจอย่างเท่า
เทียมกันโดยเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯผ่าน เว็บไซต์ http://www.lv-technology.com เช่น ประวัติบริษัทฯ โครงสรา้ง
คณะกรรมการ โครงสรา้ง  ผูถื้อหุน้ ขอ้บงัคบั หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ผลติภณัฑ ์ขอ้มลูทางการเงิน  รายงานประจ าปี (56-2) แบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1)   
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บริษัทก าหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดย 
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทาน และประเมินระบบการควบคมุภายในใหม้ีประสิทธิผล เพื่อสรา้ง ความ
เช่ือมั่นใหก้บัผูส้ว่นไดเ้สียทกุฝ่าย  และคณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดท ารายงานความรบัผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงั และประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท ารวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน    
  

บรษัิทมีนโยบายเปิดเผย การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ในรอบปีที่ผ่าน
มา เช่น จ านวนครัง้การเขา้ร่วมประชุม รวมทัง้การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงู 
พรอ้มทัง้ จ านวนและรูปแบบของคา่ตอบแทน ไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจัดการเรือ่งคา่ตอบแทน คณะกรรมการและผูบ้รหิาร  
  
  
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ        

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความรู ้

ความสามารถเฉพาะดา้น และท าหนา้ที่โดยรวมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 10 ท่าน 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 3 ทา่น        

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 8 ทา่น คิดเป็นอตัราสว่นมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่ง

เป็นกรรมการอิสระ 6 ทา่น และเป็นกรรมการตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่ 2 ทา่น  

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ดัการ กรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งจะท าใหเ้กิดการ

ถ่วงดุลในการบริหารงานอย่างเหมาะสมและ เกิดการสอบทานการบริหารงานอย่างมี
ประสทิธิภาพและเป็นธรรม   

- กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอกที่
บรษัิทใช ้บรกิารอยูใ่นช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา   

  
โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมการชุดต่างๆ  ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองเฉพาะเรือ่งตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย และน าเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่ช่วยใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นีป้ระธาน
กรรมการจะไมด่  ารงต าแหนง่ประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะอนกุรรมการและสมาชิกสว่นใหญ่
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ของคณะอนุกรรมการเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนีบ้ริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการไวใ้นหวัขอ้ “คณะกรรมการ” 
 

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  

บรษัิทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารมีสว่นรว่มในการก าหนด(หรอืใหค้วามเห็นชอบ) 

วิสยัทศัน ์เปา้หมายของแผนการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ นอกจากนัน้บรษัิทฯ มีนโยบายจดั

ใหม้ีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบรหิารความเสี่ยง รวมทัง้มีการติดตามการด าเนินการในเรือ่ง

ดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และกรณีมีรายการที่มีความขดัแยง้

หรือมีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งรายการที่ตอ้งขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุน้ บริษัทไดด้  าเนินการตามข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้คณะกรรมการ 

กรรมการบรหิาร และพนกังาน ผูซ้ึง่เก่ียวขอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต และเที่ยงธรรม รวมทัง้การปฏิบตัิต่อบริษัท

และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สาธารณชน สงัคม และลกูคา้ รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย มีนโยบายใหค้ณะกรรมการ

ไดดู้แลรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ โดยก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ

จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยอยา่งเครง่ครดั  

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้

ก าหนดนโยบายดา้นภาระหนา้ที่อ  านาจด าเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน ผูบ้รหิาร และการควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของ บรษัิทให้

เกิดประโยชน ์และเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  เพื่อน าขอ้บกพรอ่งต่างๆ มาแกไ้ขปรบัปรุง เพื่อสรา้งความ

เช่ือมั่นไดใ้นระบบการควบคมุภายในของบรษัิท    

บริษัทก าหนดใหก้รรมการตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเกิน

กวา่ 5 แหง่ เพือ่จะไดม้ีเวลาในการก ากบัดแูลบรษัิทใหม้ีประสทิธิภาพอยา่งเพียงพอ  

ในปี 2560 คณะกรรมการบรษัิทยงัไมไ่ดก้ าหนดนโยบายตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี ้: 

1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

2. จรยิธรรมธุรกิจและหรอืจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

3. นโยบายการบรหิารความเสี่ยง  

4. นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  

5. นโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  
  
5.3 การประชุมคณะกรรมการ  

บรษัิทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอยา่งนอ้ยทกุๆ ไตรมาส และมีการประชุม 
พิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดประชุม
คณะกรรมการทัง้หมด 17 ครัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ จะรว่มกนั พิจารณาเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุม 
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พรอ้มเสนอใหก้รรมการทกุท่านเสนอเรื่องที่จะเขา้ประชุมได ้ โดยคณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูเพิ่มเติมไดจ้ากประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือเลขานกุารบริษัท รวมทัง้ใหผู้บ้ริหารระดบัสงูเขา้ประชุมเพื่อชีแ้จงเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า เลขานกุารบรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพรอ้มระเบียบ วาระ
การประชมุ และเอกสารใหค้ณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ เวน้แตก่รณีเรง่ดว่นจะปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ในการประชุม 

ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลา ใหค้ณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ  หาก
กรรมการทา่นใดมีสว่นไดเ้สยีกบัเรือ่งที่พิจารณาจะไมร่ว่มตดัสนิใจในเรื่องดงักลา่ว และมีการจดัท ารายงานการประชุมพรอ้ม
จดัเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ไม่ไดม้ีการประชุม
กนัเองโดยไมม่ีผูบ้รหิารบรษัิท   
  
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้บบประเมินตนเองของ คณะกรรมการ

บรษัิท (Board Self-Assessment) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าขอ้มลูมาพิจารณาทบทวน ผลงานและอปุสรรคตา่งๆ ในปีที่ผา่น
มา และเพื่อน ามาปรบัปรุงการท างานของคณะกรรมการบริษัท ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ในปี 2560 ผลการประเมินของ
คณะกรรมการบรษัิทอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของ
กรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจาก Performance Agreement ประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัท โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด คา่ตอบแทนจะน าขอ้มลูที่ใชใ้นการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชนอ์ื่นๆ 
ของกรรมการผูจ้ดัการเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท  
  
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร    

บรษัิทสง่เสรมิใหค้ณะกรรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที่ 
ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่จดัโดยหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รเอกชน ส าหรบักรรมการบริษัท จะสง่เสริมให้กรรมการทุกท่านรวมทัง้ 
กรรมการที่เขา้ใหม่เขา้อบรมหลกัสตูรเก่ียวกบักรรมการ ซึ่งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อน า
ความรูแ้ละประสบการณม์าพฒันาองคก์รและปฏิบัติหนา้ที่ก ากบัดูแลกิจการใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ บริษัทได้
เปิดเผยขอ้มลูการเขา้รว่มอบรมของกรรมการ ตามหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิ สถาบนักรรมการบรษัิทไทยไวใ้นหวัขอ้ประวตัิ
ของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการบรหิาร  

 
  คณะกรรมการ  

(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท    
โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
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ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. มีอ านาจหนา้ที่จดัการใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ
ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษัิท  

2. ก าหนดและทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ   

3. ก าหนดกลยุทธ์ แผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น นโยบายความ 
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม นโยบายการบรหิารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี รวมทัง้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายจดัการ  และติดตาม
ดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามแผนการด าเนินธุรกิจ   

4. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทัง้ติดตามและสนบัสนนุใหผู้บ้รหิารและพนกังานน าไปปฏิบตัิ    

5. พิจารณามอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได ้ ให้
กระท าร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคับของบริษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอ านาจที่ไดม้อบใหแ้ก่

บคุคลนัน้ หรือใหบ้คุคลนัน้พน้จากหนา้ที่ และแต่งตัง้บคุคลอื่นขึน้แทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บคุคลผู้
ไดร้บัมอบอ านาจหรอืแตง่ตัง้นัน้จะตอ้งปฏิบตัิงานตามขอ้บงัคบั ค าสั่ง และนโยบายที่คณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้   

6. ก าหนดอ านาจด าเนินการของบรษัิท   

7. พิจารณาอนมุตัิเรือ่งตา่งๆ ตามอ านาจด าเนินการของบรษัิท ที่เกินกวา่อ านาจของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/

หรอืกรรมการผูจ้ดัการ หรอืบคุคลอื่นท าหนา้ทีแ่ทน เวน้แตอ่ านาจด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ก าหนดให้
ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากมติที่ประชมุผูถื้อหุน้   

8. พิจารณาแผนพฒันาผู้บริหารระดับสงูและแผนสืบทอดประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ  

9. อนุมตัิงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี และดูแลใหม้ีการจัดท างบการเงินใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการบญัชที่รบัรองทั่วไป   

10. ก ากบัดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยงทีม่ีประสทิธิภาพและประสทิธิผล   

11. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อย่าง

เป็นธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มทัง้ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทพฒันาสูค่วามยั่งยืน  

12. แตง่ตัง้บคุคลที่บรษัิทสง่ไปเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  
ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของประธานกรรมการ  

1. พิจารณาเรียกและก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ  

2. เป็นประธานในท่ีประชมุ คณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้   
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2.1 ด าเนินการประชมุ ตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย   

2.2 ในการประชมุสนบัสนนุใหก้รรมการและผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

2.3 สรุปมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้   

3. สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ   

ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

1. ก ากบัดแูลเรือ่งการยื่น/ขึน้ทะเบยีนเอกสารดา้นกฎหมายและการก ากบัดแูล และดแูลการด าเนินกิจการของบรษัิทให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดค่านิยม พนัธกิจ และเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว  

3. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลและประเมินประสิทธิภาพในการด าเนิน
กิจการของบรษัิท  

4. รายงานคณะกรรมการบรษัิทใหท้ราบถึงสถานการณแ์วดลอ้มและสถานภาพของบริษัท รวมทัง้ปัจจยัทัง้หมดที่มี
ความส าคญั  

5. ควบคมุดแูลกิจกรรมโดยรวมทัง้หมดของบรษัิท และดแูลใหกิ้จการของบรษัิทด าเนินไปดว้ยความราบรื่นและ 

มปีระสทิธิภาพ  

6. สนบัสนนุใหฝ่้ายบรหิารปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมีประสทิธิภาพ  

7. ท างานร่วมกับประธานกรรมการบริษัทอย่างใกลชิ้ด เพื่อสนบัสนนุใหค้ณะกรรมการบริษัทบรรลเุป้าหมายใน
ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ  

8. ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษัิทในการประเมินผลการด าเนินงานของบรษัิทโดยสม ่าเสมอ  

9. เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการอื่นๆ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงาน

ภายนอก  

10. ควบคมุดแูลกิจกรรมทางการเงินของบรษัิท รวมทัง้การจดัท างบประมาณ การรายงาน และการตรวจสอบ  

11. ท างานรว่มกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหม้ั่นใจว่าเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจะไดร้บัการสนบัสนุน 
ทางการเงินอยา่งเพียงพอ  

12. ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษัิทในการจดัท าแผน นโยบายและระเบียบส าหรบัการจดัหาเงินทนุ   

13. ดแูล บรหิารด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจ  และดแูลกิจการทัง้ปวงของบริษัท เพื่อประโยชนข์อง
บรษัิทใหเ้ป็นตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบของกฎหมายที่ เก่ียวข้อง และขอบเขตอ านาจที่
คณะกรรมการก าหนด  

14. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริง ในเรื่ องที่ เ ก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิท 
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15. มีอ านาจในการอนมุตัิการท าธุรกรรมของบรษัิท เช่น คา่ใชจ้่ายด าเนินงาน คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร การซือ้
และ/หรือขายสินทรพัยข์องบริษัท การกูแ้ละ/หรือใหกู้ย้ืม การจัดซือ้จดัจา้ง ตามวตัถปุระสงคก์ารด าเนินงานของ
บริษัทภายใตว้งเงินที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งระบอุยู่ในอ านาจด าเนินการของบริษัท  โดยมีอ านาจการอนุมตัิ
รายการท่ีมีนยัส าคญั เช่น   

• งบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อ
โครงการ   

• การกูเ้งินและการออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี วงเงิน ไม่เกิน 10 ลา้น
บาท   

• การใหกู้ย้ืมเงินแก่บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม วงเงินไมเ่กิน 10 ลา้นบาท   

• การจดัหาสินคา้/บริการ ที่ไม่ใช่ทรพัยส์ินถาวร ไดแ้ก่ วตัถดุิบ วสัด ุอะไหล ่ฯลฯ 
ส าหรบังาน โครงการ วงเงิน เกินกวา่ 50 ลา้นบาท   

• การชดใชค้า่เสยีหายที่มีสาเหตจุากการใชส้ินคา้ หรือบริการของบริษัท (Claim) 
วงเงินไมเ่กิน 10  ลา้นบาท   

• การลงนามในสญัญาขายโครงการ/บรกิาร ที่มีมลูคา่ไมเ่กิน 250 ลา้นบาท   

• การลงนามในสญัญาขายโครงการ/บรกิาร ส าหรบัโครงการครบวงจร (Turnkey) 

ทีม่ีมลูคา่ไมเ่กิน 150 ลา้นบาท  

16. ดแูลใหก้ารด าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
อยา่งเครง่ครดั  

17. สนบัสนนุใหบ้รษัิท ด าเนินกิจการภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม  
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 คณะกรรมการบริหาร    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย  3 ทา่น ดงันี ้

1. นายโดนลั  เอียน แมคเบน ประธานกรรมการบรหิาร  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายสงวน  สงวนรกัศกัดิ ์ กรรมการบรหิาร 
3. นายธนิก ศิรวิฒันประยรู             

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ที่ปรกึษา 
 
 
 
 
 
 

  

    

  

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

หมายเหต ุ :  1. คณะกรรมการบรหิารทกุทา่นเป็นผูบ้รหิารตามค านยิาม “ผูบ้รหิาร” ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) จดัท าขอ้เสนอแนะ ในการก าหนดนโยบาย กลยทุธฯ์ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ  

2) พิจารณาใหค้วามเห็นต่อแผนการด าเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ตามที่กรรมการ 
ผูจ้ดัการเสนอมาเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ  

3) ก ากบัดแูล และติดตามผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบั ภาวะ
ของธุรกิจเพื่อประโยชนต์่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย 
วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบั  

4) มีอ านาจในการอนุมตัิการท าธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน ค่าใชจ้่ายในการขายและ 
บริหาร การซือ้และ/หรือขายสินทรพัย์ของบริษัทฯ การกู้และ/หรือใหกู้้ยืมเงิน การจัดซือ้จัดจ้าง ตาม
วตัถปุระสงคก์ารด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ภายใตว้งเงินทีค่ณะกรรมการก าหนด   

5) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯมอบหมาย  
 

ทัง้นี ้กรรมการบรหิารรายใดรายหนึง่หรอืหลายรายจะไมม่ีสทิธิออกเสียงในการอนมุตัิรายการตา่งๆ ท่ีกรรมการบรหิาร รายใด
รายหนึง่หรอืหลายรายดงักลา่ว รวมถึงบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ของกรรมการบริหารดงักลา่วนัน้ มีความ ขดัแยง้ มีสว่นได้
เสยี หรอืผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย นอกจากนีห้ากรายการใด มีกรรมการบรหิารที่ไมม่ี
สิทธิในการออกเสียงในการอนุมตัิรายการไดเ้นื่องจากมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่
ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จนส่งผลให้มีกรรมการบริหารผู้มีสิทธิออกเสียงไม่มากกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทัง้คณะนัน้ การอนมุตัิรายการดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งนีh หากรายการดงักลา่ว

จ าเป็นตอ้งขอมติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ตอ้งน ารายการดงักลา่วเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป  
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 3 ทา่น ดงันี ้

1.  นายกิตติพฒัน ์อินทรเกษร                         ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

2.  นายแมทธิว แพทรกิ แรทครฟิ                     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

3.  นายกนัชนะพล วนั คอมเพอรน์อลเ์ลอ        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       
  
หมายเหต ุ:  1.  กรรมการล าดบัท่ี 1-3 เป็นผูท้ีม่ีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบรษัิท 

                   2.  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  
  
ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1)   สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบั ผู้สอบบญัชี
ภายนอกและผู้บริหารที่ร ับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ห็นวา่จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชี

ของบรษัิทฯ ได ้   

2)   สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอื่นใดทีร่บัผิดชอบ เก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน   

3)  สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  

4)   พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 
ครัง้   

5)   พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท  

6)   จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี ซึ่งรายงานดงักลา่วตอ้งลงนาม โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บรษัิทฯ  

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท  

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละทา่น  

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหนา้ที่ตาม
กฎบตัร (Charter)   

(ซ) รายการอืน่ท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

 

7)   ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย 3 ทา่น ดงันี ้ 
 

1. หาญฤทธ์ิ           แฮนเซน่              ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  / กรรมการอิสระ 

2.นายสเุมฆ           บ ารุงสขุ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

3.นายไมเคิล    รูบี ้ลอรทิเซน่ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

หมายเหต ุ:   กรรมการมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  
  
ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่ง 
กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการ  

2) คดัเลอืกบคุคลที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ ์และกระบวนการท่ีก าหนดไว ้ 

3) เสนอผลการสรรหาตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ  

4) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการตาม Performance Agreement 
ของแต่ละปี และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน   ซึ่งรวมถึง ค่าจา้ง ค่าเบีย้ประชุม เงินรางวลัและผลประโยชน์

อืน่ๆ ใหแ้ก่ กรรมการผูจ้ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ  

5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน ซึ่งรวมถึง  คา่เบีย้ประชมุ เงินรางวลัและผลประโยชนอ์ื่นๆ ส าหรบักรรมการบรษัิทฯ และ
คณะอนกุรรมการท่ีบรษัิทฯ แตง่ตัง้ โดยมีหลกัเกณฑท์ี่โปรง่ใส เป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทฯ รบัทราบ และเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
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6) พิจารณาก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสงู โดยมีหลกัเกณฑห์รือวิธีการ และโครงสรา้งที่ เป็น 
ธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

7) ปฏิบตัิการอืน่ใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 

 

  
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
(1) กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท  

ในการแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการบรษัิท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ย กรรมการอิสระ
จ านวน 2 ราย จากจ านวนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 ราย มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณา

คดัเลอืกและกลั่นกรองบคุคลทีม่ีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และตามขอ้บงัคบัของบริษัท และ
เป็นผูเ้สนอช่ือผูท้ีม่ีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือ่ใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพและมีความรูห้ลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสรา้ง ขนาด 
และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอคณะกรรมการ บรษัิทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ และ/หรอืเสนอขออนมุตัิแต่งตัง้ต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้  
  
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการเสนอช่ือกรรมการที่มี
คณุสมบตัเิหมาะสม  โดยใชว้ิธีการแตง่ตัง้กรรมการแตล่ะรายตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีง  

ทัง้หมดซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง   
  
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการแตง่ตัง้กรรมการโดยผูถื้อหุน้ มีดงัตอ่ไปนี ้       

(1) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใหม้าประชุมแทนมีสิทธิลงคะแนน หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ในจ านวน
หุน้ท่ีตนถืออยู ่ 

(2) ให้ที่ประชุมลงคะแนนออกเสียงเลือกบุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้อง 
ลงคะแนนเสยีงที่ตนมีอยูท่ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด ้ 

(3) บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาถือว่าเป็นผู้ไดร้บัเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน กรรมการที่
จะพงึมี ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัแตเ่กินจ านวน กรรมการที่จะพึงมีใน
ครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุมีคะแนนอีกหนึง่เสยีง เป็นเสยีงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการเทา่ที่จะพงึมี  

กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตอุื่นนอกเหนือจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให ้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มติการแตง่ตัง้บคุคลเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักลา่วตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่ 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ จะมีกรรมการพน้จากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถา้จ านวน
กรรมการที่เหลืออยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนไดล้งตวั ใหก้รรมการจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกับ
สว่นหนึง่ในสามพน้จากต าแหนง่  
  

 

คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดคุณสมบัตทิี่เหมาะสมของกรรมการอิสระเท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดังนี้     

1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย  บรษัิทรว่ม หรอื
นิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆดว้ย 

2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรอืผู้
มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯใหญ่ บรษัิทฯยอ่ย บรษัิทฯรว่ม บรษัิทฯยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้    

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบิดา มารดา  

คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรอืบคุคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี  านาจควบคมุของบรษัิทฯหรอืบรษัิทฯยอ่ย  

 4) ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทฯใหญ่ บรษัิทฯยอ่ย บรษัิทฯรว่ม หรอืนิตบิคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทฯใหญ่ บรษัิทฯ
ยอ่ย บรษัิทฯรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ย กวา่ 2 ปี
ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้     

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่า หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์ รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน 
ดว้ย การรบัหรอืใหกู้ย้มื คา้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณอ์ืน่ท านองเดียวกนั ซึ่ง 
เป็นผล ใหบ้รษัิทฯหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ีต่อ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บรษัิท หรอืตัง้แต ่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย วา่ดว้ย
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตักิารของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณา

ภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ีเ่กิดขึน้ ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั    

5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีัของบรษัิทฯ บรษัิทฯใหญ่ บรษัิทฯยอ่ย บรษัิทฯรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบ บญัชี 
ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทฯใหญ่ บรษัิทฯยอ่ย บรษัิทฯรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้  
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6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน 
หรอืผูป้ระเมินราคาทรพัยส์นิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทฯใหญ่ บรษัิทฯยอ่ย บรษัิทฯ
รว่มหรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้    ทัง้นีใ้นกรณีทีม่ีผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถื้อ 

หุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้  
  
7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผู้
ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ   

8) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ  

9) กรรมการอิสระท่ีมคีณุสมบตัติาม 1) – 8) อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯใหต้ดัสนิใจในการ 
ด าเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทฯใหญ่ บรษัิทฯยอ่ย บรษัิทฯรว่ม บรษัิทฯยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อาจม ี
ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้  
  
ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการอสิระ    

1) ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายใหเ้ทา่เทียมกนั  

2) ดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทฯ กบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืบรษัิทอื่นซึง่มี
ผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุม่เดียวกนั  

3) ใหค้วามเห็นตอ่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัรายการท่ีบรษัิทฯตอ้งขอมติเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  

4) เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯเพื่อตดัสนิใจในกิจกรรมที่ส  าคญัของบรษัิทฯ  

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  

ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการคณะกรรมการบรหิาร 

จะเป็นผูพ้ิจารณาเบือ้งตน้ในการกลั่นกรองสรรหาบคุคลที่มคีณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสมมคีวามรูค้วามสามารถ 
ทกัษะและประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิทและเขา้ใจธุรกิจของบรษัิทและสามารถ
บรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ปา้หมายที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนดไวไ้ดแ้ละน าเสนอตอ่คณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพจิารณาอนมุตัิและเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารในระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ
ขึน้ไปและเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป    
  
การสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  

     บรษัิทไดก้ าหนดแผนการคดัเลอืกบคุลากรผูส้บืทอดต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งโปรง่ใสและยตุิธรรม โดย
ค านงึถึงความสามารถของบคุลากรในการพฒันาและสรา้งความแข็งแกรง่มั่นคงใหแ้ก่บรษัิท ซึง่บคุลากรดงักลา่วจะ
ไดร้บัการพฒันาความรู ้ ความช านาญทีเ่หมาะสม รวมทัง้เรยีนรูง้านในทกุดา้นเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเป็น
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ผูน้  าของบรษัิท  นโยบายดงักลา่วนีเ้ป็นการเพิ่มความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้ ลกูคา้และพนกังานของบรษัิทวา่หาก
ต าแหนง่ ผูบ้รหิารระดบัสงูวา่งลง บรษัิทจะสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งตอ่เนื่องไมเ่กิดปัญหาในการบรหิารงาน 
  
9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

(1) กลไกในการก ากบัดแูลการด าเนนิงาน     

           ปัจจบุนัการเสนอช่ือและใชส้ทิธิออกเสยีงแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ยและบรษัิท

รว่ม ด าเนินการโดย คณะกรรมการบรษัิท ทัง้นีก้ารสง่กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารเพื่อเป็นตวัแทนของบรษัิทจะเป็นไป

ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิท  โดยบคุคลที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ยหรอื บรษัิท

รว่ม มีหนา้ที่รบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

1. ก่อนลงมติหรอืท ารายการส าคญัใดๆ ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทก่อนเสมอ  

2. ตวัแทนตอ้งดแูลใหข้อ้บงัคบัของบรษัิทยอ่ยระบกุารปฏิบตัิตามเกณฑร์ายการเก่ียวโยง การไดม้า หรอื
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยแ์ละด าเนนิการใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก.ล.ต. และหลกัเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. น าเสนอผลการด าเนินงานหรอืรายการใดๆที่มีนยัส  าคญัของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มตอ่ 
คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส  

4. ก ากบัดแูลใหม้กีารจดัเก็บขอ้มลูและการบนัทกึบญัชีของบรษัิทดงักลา่วใหบ้รษัิทสามารถตรวจสอบ 
ไดแ้ละรวบรวมมาจดั ท างบการเงิน รวมไดท้นัตามก าหนด    

5. ก ากบัดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิทใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม  

6. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทดงักลา่วมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

7. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทดงักลา่วมีหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

(2) บรษัิทไมม่ีขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิทกบัผูถื้อหุน้อืน่ในการบรหิารจดัการบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  

(Shareholders’agreement)ทีม่ีนยัส  าคญัตอ่การด าเนินงานของกลุม่บรษัิทหรอืตอ่การบรหิารงานหรอืมี 
อ านาจควบคมุหรอืการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัสว่นการถือหุน้ปกติ  

  
9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน   

บรษัิทไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์อ่บรษัิทหลงัจากที่ไดร้บัการ
แตง่ตัง้ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิท ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 
แหง่พระราชบญญัตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 รวมทัง้บทก าหนดโทษที่เกียวขอ้งพรอ้มทัง้รายงานตอ่

ประธานกรรมการ ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง  และเลขานกุารบรษัิทจะสรุปจ านวนการถือหลกัทรพัย์
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส นอกจากนีบ้รษัิทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูมีหนา้ที่รายงาน
การมีสว่นไดเ้สยีตอ่บรษัิทหลงัจากไดร้บัการแตง่ตัง้และใหร้ายงานทกุครัง้ภายใน 3 วนั นบัแตว่นัที่มีการเปลีย่นแปลง และ
เลขานกุารบรษัิทจะจดัสง่รายงาน ดงักลา่วใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
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บรษัิทมีนโยบายการควบคมุดแูลการใชข้อ้มลูภายใน เพื่อเป็นขอ้มลูในการซือ้-ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทลว่งหนา้ โดยจะให้
เฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูร้บัรูข้อ้มลูเทา่นัน้ และจะเปิดเผยขอ้มลูใหพ้นกังานของบรษัิทรบัทราบเฉพาะสว่นท่ีจ าเป็นตอ่
การปฏิบตังิานเทา่นัน้ ทัง้นี ้  บรษัิทยงัก าหนดใหม้วีิธีการควบคมุใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ในการน าขอ้มลูความลบั
ของบรษัิท ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวั โดยมกีารก าหนดบทลงโทษพนกังานท่ีฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามกฎ ไวอ้ยา่งชดัเจน และมี
การก าหนดกฎเกณฑซ์ึง่มีรายละเอียดของขอ้ก าหนดดงันี ้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทจะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของ 
บรษัิท  

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทจะตอ้งไมน่ าความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของ บรษัิทไป
เปิดเผย หรอื แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชนแ์ก่บคุคลอื่นใดไมว่า่โดยทางตรง หรอืทางออ้ม 

และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม  

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ จะตอ้งไมท่ าการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัยข์อง
บรษัิทฯ โดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในบรษัิท และ/หรอื เขา้ท านิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรอื 
ขอ้มลูภายในของบรษัิทอนัอาจกอ่ใหเ้กิดความเสยีหายตอ่บรษัิทไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ข้อก าหนดนีใ้ห้
รวมความถึงญาติสนิท (“ญาติสนิท” หมายความวา่ บคุคลที่มคีวามสมัพนัธท์าง สายโลหิต ทางการสมรสและ
โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย เช่น บดิา มารดา คูส่มรส บตุร พี่นอ้ง ลงุ ปา้ นา้ อา รวมทัง้ คูส่มรสของบคุคล

ดงักลา่วเป็นตน้) ของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ ลกูจา้งของบรษัิทฯดว้ย   

4. กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท จะตอ้งไมท่ าการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน  

5. บรษัิทไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรใน (สญัญาวา่จา้ง) ซึง่จะมอบใหแ้ก่พนกังานทกุระดบั ก่อนเริม่งานโดย
สรุปนโยบายส าคญั คือในระหวา่งการวา่จา้งหรอืสิน้สดุการเป็นพนกังาน พนกังานตกลงจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลู

ความลบัตา่งๆ ของบรษัิท  คูค่า้และลกูคา้ของบรษัิท   

บรษัิทไดก้ าหนดโทษทางวินยัส าหรบัผูฝ่้าฝืนขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยบรษัิทจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การ
ตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร การภาคทณัฑ ์ พกังาน ปลดออก หรอืไลอ่อก แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ 
แนวทางดงักลา่วไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้  
  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปี 2560   

 1.คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

ในปี 2560 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีัดงันี ้

- บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ส  านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีัสงักดั บคุคลหรอืกิจการ

ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดั  ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาเป็น 

จ านวนเงินรวม 2,820,000 บาท   
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- ส าหรบับรษัิทยอ่ย บรษัิท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั มีการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
ใหแ้ก่บรษัิท ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์ แอสโซซิเอทส ์ จ ากดั ในรอบปีบญัชีทีผ่า่นมาจ านวน 60,000 

บาท  
   
       บรษัิทยอ่ย  

- ไมม่ี –  
  
9.6 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดใีนเร่ืองอื่น  

-ไมม่ี-   
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ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)     

บรษัิทไดต้ระหนกัถงึการด าเนินธกิุจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และค านงึถึงความรบัผิดชอบตอ่ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี(Stakeholders)เพือ่ความยั่งยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม โดยมุง่เนน้
ใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดยีวกนั  

การปฎิบตัิงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของการด าเนินธุรกิจปกติ (in -process)  
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
• หลกีเลีย่งการด าเนินการท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หากมเีหตกุารณด์งักลา่วเกิดขึน้ 

จะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม  
• ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการไมส่จุรติเพื่อท าลายคูแ่ขง่  
• ไมล่ะเมิดทรพัยท์างปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิ เช่น ใชซ้อฟแวรโ์ปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ถกูตอ้งตามกฎหมาย  

2. การเคารพสทิธิมนุษยชน  
• โอกาสเทา่เทียมกนัในการจา้งงาน บรษัิทยดึมั่นนโยบายในการเกณฑพ์นกังาน การจา้งงาน การฝึกอบรม 

การเลือ่นขัน้ และการดแูลพนกังานทกุคน โดยปราศจากการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา สผิีว ถ่ินก าเนดิ 
อาย ุเพศ ความพิการ หรอื ปัจจยัอืน่ๆ ทีไ่มเ่ก่ียวกบัผลประโยชนท์างธุรกิจตามกฎหมายของบรษัิท  

3. การฎิบัตติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม  
• บรษัิทจะไมใ่ชก้ารบงัคบัหรอืแรงงานท่ีไมเ่ต็มใจ ทกุรูปแบบ นอกจากนีบ้รษัิทจะไมใ่ชแ้รงงานเด็ก  ค าวา่  

“เด็ก” หมายถึงบคุคลที่มีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี (หรอื14 ปีตามกฎหมายทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวต้า่กวา่) หรอื 
ตามกฎหมายทีก่  าหนดอายขุัน้ต ่าไว ้  

• เปิดรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้รอ้งทกุขจ์ากพนกังานและน าขอ้คิดเหน็จากพนกังานมาพฒันาปรบัปรุง       
การท างาน  วิธีปฏิบตัใินการจา้งงาน ดแูลพนกังานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบในประเทศ และ
ภมูิภาคที่ปฏิบตัิงานอยู ่ รวมทัง้มมีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งทกุขแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้ง  

• บรษัิท รกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีถกูสขุลกัษณะ ปลอดภยั มีประสทิธิภาพ โดยปราศจากการ 
เลอืกที่รกัมกัทีช่งัและการรบกวนรงัควาญ ปราศจากบคุคลท่ีประพฤติลว่งละเมิดทางเพศหรอืเชือ้ชาต ิ
ศาสนา เรือ่งหลอกลวง ซึง่ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการท างาน นอกจากนีค้วามปลอดภยัในสถานท่ีท างาน 
เป็นสิง่แรกทีบ่รษัิทจะตอ้งเอาใจใส ่ พนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัอนามยั
และความปลอดภยั รวมถึงระเบยีบและนโยบายของบรษัิท  

4. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  
• เปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูบ้รโิภคอยา่งชดัเจน ถกูตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ  
• ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของผูบ้รโิภคตอ่ผูอ้ืน่ นอกจากจะไดร้บัความยินยอมจากผูบ้รโิภคก่อน  
• พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และมคีณุคา่ตอ่สงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม  
 
 
 
 



[ความรับผิดชอบต่อสังคม] 

รายงานประจ าปี 2560  58 

 

 
5. การดูแลรักษาสิง่แวดล้อม  
บรษัิทเลง็เห็นถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดย 
บรษัิทไดมุ้ง่พฒันาปรบัปรุงระบบการท างานของเครื่องจกัรและเทคโนโลยีเพื่อใหส้ามารถลดการใชไ้ฟฟา้ 
และพลงังานของเครือ่งจกัรตอ่จ านวนผลผลติที่เพิม่ขึน้ การจ ากดัและลดปรมิาณฝุ่ นละอองของโรงงาน และ 
การผลติพลงังานไฟฟา้โดยการใชข้องเสยีในโรงงาน (Waste Heat Recovery)  

  
            6.  การร่วมพัฒนาชุมชนและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

ในดา้นงานก่อสรา้งโรงงานผลติซีเมนต ์ปัญหาหนึง่ทีบ่รษัิทฯ ตอ้งใหค้วามสนใจคือ การขาดแรงงาน ทอ้งถ่ินทีไ่ด้
คณุภาพ ซึง่อนัท่ีจรงิแลว้มใิช่แคอ่ตุสาหกรรมซเีมนตเ์ทา่นัน้ท่ีประสบปัญหานี ้  แตเ่ป็นประเด็นท่ีทา้ทายส าหรบั
ทกุๆ ภาคอตุสาหกรรมที่ตัง้อยูน่อกเขตเมืองหลวง  อตุสาหกรรมซีเมนต ์ สามารถมีสว่นช่วยเหลอืในการพฒันา
แรงงานท่ีมีฝีมือเพื่อใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการแรงงานในสภาวะทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐานในเมืองตา่งๆก าลงั
ขยายตวั  

  
           7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอ่สังคม                
สิ่งแวดลอ้มและผู้มีส่วนได้เสีย  
 
   -ไมม่ี-  

  
การด าเนินธุรกิจทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบตอ่สังคม  

-ไมม่ี-  
  
กิจกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)  

-ไมม่ี-  
  
นโยบายการตอ่ต้านการคอรรั์ปชั่น  

•    บรษัิทด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส  หลกีเลี่ยงการทจุรติและหา้มจา่ยหรอืรบัสนิบนในทกุรูปแบบ และหาก
พบการทจุรติจะพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม รวมทัง้จะไมส่นบัสนนุบคุคลหรอืนิติบคุคลใดๆ ที่ทจุรติคอรร์ปัชั่น 
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ     

    เนื่องจากบรษัิทไดส้ง่งบการเงินไตรมาสและงบประจ าปี 2560 ลา่ชา้ โดยน ามาจดัสง่ในปี 2562 ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ทา่น  เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณด์า้นวิศวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมีนายไมเคิล แอนเดอรเ์ซน่ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และมีนายกนัชนะพล วนั คอมเพอรน์อลเ์ลอ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบตัิหนา้ที่โดยอิสระภายใตข้อบเขตที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายใหก้ ากบัดแูล
ตามขอ้ก าหนดและระเบียบของบรษัิทวา่ดว้ยขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดี
และขอ้ก าหนดเรือ่งขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และไดเ้สนอผล
การประชมุตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจ าปี 2560 ทีอ่อกโดยผูส้อบบญัชีและผูบ้รหิารของบรษัิทท่ีมี
หนา้ที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ใหม้คีวามถกูตอ้งเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีทีย่อมรบัโดยทั่วไปและ
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบรษัิท มีการ
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ โดยไดส้อบถามและรบัฟังค าชีแ้จงจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชีในเรือ่งความถกูตอ้ง
ครบถว้นของงบการเงิน และความเพยีงพอในการเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งคณะกรรมการมคีวามเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วมี
ความถกูตอ้ง ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทั่วไป   

2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้   ใหข้อ้เสนอแนะและแนวทาง  
ปฏิบตัิกบัผูต้รวจสอบภายใน   และติดตามการด าเนินการแกไ้ขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นท่ีมี  
นยัส าคญัเพื่อใหม้กีารควบคมุภายในท่ีเหมาะสมมีประสทิธิภาพและปอ้งกนัหรอืลดความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้  

3. สอบทานการปฏิบตัิงานภายในของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดที่ 
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบรษัิทและท าการประเมินการก ากบัดแูลกิจการผลการสอบทานโดยรวมใหอ้ยูใ่น 
เกณฑท์ี่ดมีีความรดักมุพอสมควร  

4. สอบทานและใหค้วามเห็นการท าธุรกรรมของบรษัิทกบักิจการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดการขดั 
แยง้ทางผลประโยชน ์ การตกลงเขา้ท ารายการของบรษัิทใหม้คีวามสมเหตผุลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่การ
ด าเนินงานของบรษัิทมีความโปรง่ใสและมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  

5. พิจารณาสรรหาผูส้อบบญัชีของบรษัิทโดยไดม้ีการเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชี  คณะกรรมการ 
ไดพ้ิจารณาคดัเลอืกบรษัิท ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั เพื่อท าหนา้ที่นีแ้ละใหค้วามเห็นตอ่ 
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ในการแตง่ตัง้ นายชยักรณ ์ อุน่ปิตพิงษา แหง่ 
บรษัิท ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯประจ าปี 2560 

  
 

 

      นายธนิก ศิรวิฒันะประยรู    
ประธานกรรมการตรวจสอบ(ปี.2563) 
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11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับการปฏิบัติงานของบริษัท  
  

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
ในปี 2562 บรษัิทไมม่ีผูต้รวจสอบภายใน  

  
หวัหนา้งานก ากบัการปฏิบตัิงานของบรษัิท   
ในปี  2562 บรษัิทไมม่ีหวัหนา้งานก ากบัการปฏิบตัิงานของบรษัิท  



[รำยกำรระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั] 
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รายการระหว่างกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน      

• รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้กบับริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

ในปี 2560 มีรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้กบับรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่เก่ียวขอ้งกนัไดท้ าการซือ้ขาย หรอืตกลงวา่จา้ง
งานโดยใชเ้ง่ือนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก โดยไดแ้สดงไวแ้ลว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 
28 

• ขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

บรษัิทฯไดก้ าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัโดยจะก าหนดใหก้ารเขา้ท ารายการของ
บคุคลทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิารโดยจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบรษัิทโดยกรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สยี จะไมม่ีสทิธิในการลงคะแนน  

• นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต บรษัิทฯประมาณการวา่รายการระหวา่งกนัในปัจจบุนัมีแนวโนม้ที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคตอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากเป็นลกัษณะธุรกิจการคา้ทั่วไปซึง่เป็นไปตามการคา้ปกติ อาทิ รายไดค้า่ที่
ปรกึษาทางเทคนิค รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรม ลกูหนีก้ารคา้ เจา้หนีก้ารคา้ เป็นตน้ นโยบายของบรษัิทใน
การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตจะตอ้งใชน้โยบายราคา และเง่ือนไขทีย่ตุธิรรมเมือ่เปรยีบเทียบกบัการท ารายการ
กบับคุคลภายนอก และตอ้งเป็นไปตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย โดยการเปิดเผยชนิดและมลูค่าของรายการระหวา่งกนั พรอ้มทัง้เหตผุลของรายการระหวา่งกนัตอ่ที่
ประชมุผูถื้อหนุของบรษัิทฯรวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการบริษัท 
 
1.นายโดนัล เอียน แมคเบน 

กรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท: 9  กนัยายน  2560 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2560 – พ.ย. 2561  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

ประวตัิการศกึษา 

 Masters of Business Administration, Deakin University, Australia 

 Bachelor of Engineering (Civil), Capricornia lnstitute of Advanced Education, Australia 

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

- ไมม่ี -  

ประสบการณก์ารท างาน 

 2551– 2558 : กรรมการบรษัิท, ผูบ้รหิารแผนและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท เคเทค คอนสตรคัชั่น  จ ากดั 
(มหาชน) 

 การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี -  

 บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี - 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

     บรษัิท วู๊ก คอนสตรคัชั่น (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
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 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

      - ไมม่ี – 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 9 กนัยายน  2560 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 9 กนัยายน  2560 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 15  ตลุาคม  2497 

 อาย ุ 63  ปี 

 สญัชาต ิ ออสเตรเรยีล 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 176/7 สขุมุวิท16  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ 081-8118714 

หมายเหต ุ

จดทะเบยีนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี  11  กนัยายน  2560 
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2. นายสงวน สงวนรักศักดิ ์

กรรมการ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) / กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท:  20  มกราคม  2560 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
ก.พ.2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
ม.ค.2560 – ก.พ.2560  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
เม.ย.2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 

 
ก.พ.2560 – เม.ย.2562 กรรมการผูจ้ดัการ 

ประวตัิการศกึษา 

 ปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร ์สาขาสงัคมศาตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร สาขาการเมืองการปกครอง คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ประกาศนียบตัร กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ประกาศนียบตัร กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

- ไมม่ี -  

ประสบการณก์ารท างาน 

 ผูอ้  านวยการ ส านกักฎหมาย ส.ว.คุม้ธรรม 

 ประธานกรรมการนิติบคุคลอาคารชดุแอรล์งิค ์เรสซเิดนซ ์คอนโดมเินียม 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี -  

 บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี –  



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 
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 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
ผูอ้  านวยการ ส านกักฎหมาย ส.ว.คุม้ธรรม  

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

    - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 21 กรกฎาคม  2483 

 อาย ุ 77 ปี 

 สญัชาต ิ ไทย/ศาสนา พทุธ 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 19 ซ.แฉลม้นิมิตร 5 แยก 4 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ 081-804-4194 

หมายเหต ุ

จดทะเบยีนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี 26  มกราคม  2560 
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3. นายธนิก ศิริวัฒนประยรู 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท: 18  มีนาคม  2554  

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 

2554 – 2560  ประธานกรรมการ 

2554  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2560 – ปัจจบุนั           ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 

                                           ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2559 – ก.พ. 2560 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
2558 – 2560  ที่ปรกึษา 

ประวตัิการศกึษา 

 A.C.I.B. – Associated Chartered Institute of Bankers, London, England 

 ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ (บช.บ) และพาณิชศาสตรบณัฑิต (พศ.บ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 Certificate - Proficiency in English, Cambridge University, England 

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

 หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP 157/2012) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 29/2012) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 90/2011) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สมัมนา “IOD Chairman Forum 2016 : Corporate Governance VS Corporate Performance : Duty or 
Choice?” โดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สมัมนา “CAC Conference 2015 / “Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum” โดย สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
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 ปาฐกถาพิเศษโดยคณุอภิสทิธ์ิ ตนัติวรวงศ ์และเสวนา “ตลาดเงินไทยเดินหนา้เศรษฐกิจไทย” โดย SET 

 สมัมนา “IOD – Tone at the Top Series 1/2015 : Ethical Leadership – Creating a Sustainable Culture” 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สมัมนา “IOD Chairman Forum 2015 : Chairman Role in Building Independence across the Board” 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สมัมนา “IOD Chairman Forum 2014 : Clean Business : What is the Chairman Role?” สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สมัมนา “IOD Director Briefing 1/2014: Thailand’s Economic Outlook 2014” สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย 

 สมัมนา “CNBC Summit : Myanmar” สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย และ CNBC  

 สมัมนา “Integrity Pact มาตรการส าคญัของการแกไ้ขปัญหาคอรร์ปัชั่น”  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 สมัมนา “IOD Chairman Forum 2013 : Meeting the AEC Challenge – Role of the Chairman” สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สมัมนา “IOD Chairman Forum 2012 : New Role of the Chairman under Globalization” สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สมัมนา “IOD Director Briefing 2/2012 : Why Even Monopolists Benefit from Competition Law” สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 

 2546 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษาดา้นธุรกิจตา่งประเทศ ส านกักฎหมายธรม์สาร จ ากดั 

 2544 – 2546  ที่ปรกึษาดา้นการเงิน บรษัิท โอลมิเปียไทย จ ากดั (มหาชน)  

 2541 – 2544  ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ควบคมุดแูลดา้นสถาบนัการเงินและสาขาตา่งประเทศ  
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 2537 – 2539  ผูจ้ดัการฝ่ายการธนาคารตา่งประเทศ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  
ส านกังานใหญ่ 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี -  

 บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี - 



[รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั] 
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 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
 ที่ปรกึษาดา้นธุรกิจตา่งประเทศ ส านกักฎหมายธรม์สาร จ ากดั 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

     - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561  

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี – 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี – 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 6  ธนัวาคม  2484 

 อาย ุ 76 ปี 

 สญัชาต ิ ไทย 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 13 ซ.รามค าแหง 24 แยก 12-2 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ   
 กรุงเทพฯ 10240 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ 081-813-7066 

หมายเหต ุ       จดทะเบียนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี  25  มีนาคม  2554 
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4.นายกติตพิัฒน ์ อนิทรเกษตร 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท: 24 สิงหาคม 2560 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2560 – 2561  กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
-    - 

ประวตัิการศกึษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

- ไมม่ี -  

ประสบการณก์ารท างาน 

 ปัจจบุนั :    กรรมการ/กรรมการบรหิาร บรษัิท พาราเทค จ ากดั(มหาชน) 

 2560-2561 :    กรรมการ บรษัิท แอล.วี.เทคโนโลยี จ ากดั(มหาชน) 

 2548-ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท เวชธานี จ ากดั(มหาชน) 

 2546 :  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรทั เพาเวอร-์พี จ ากดั(มหาชน) 

 2545 - 2548 : กรรมการ/กรรมการบรหิาร บรษัิท นครหลวงลสิซิ่ง แฟคเตอริง่ จ ากดั(มหาชน) 

 2542 - 2545 :    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ยเูนี่ยนแก๊ส แอนด ์เคมีคลัส ์จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี -  

 บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี - 
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 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
 ทนายความอิสระ 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

      - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 31 มกราคม  2560 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 มกราคม  2560 

จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด - 

 อาย ุ - 

 สญัชาต ิ ไทย 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 202 ถ.วิภาวดีรงัสติ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ - 

หมายเหต ุ

จดทะเบยีนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี  24 สงิหาคม  2560 
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5.นายวรุณ ชาวเดอรร่ี์ 

กรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

ตวัแทนจากบรษัิท CG Cement Global PTE. LTD. 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท: 14 พฤษภาคม 2556 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ (ตวัแทนจากบรษัิท CG Cement Global PTE. LTD.) 
2554 – 2555   กรรมการ (ตวัแทนจากบรษัิท CG Cement Global PTE. LTD.) 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
-    - 

ประวตัิการศกึษา 

 Master of Business Administration, Murdoch University, Australia 

 Bachelor of Business, Miami University, USA 

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

-ไมม่ี- 

ประสบการณก์ารท างาน 

 2554 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท CG Cement Global PTE. Ltd. 

 2554 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท Global Cement Capital Partner Ltd. 

 2554 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท CG Biotech PVT. Ltd. 

 2545 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท CG Realty 

 2545 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท CG Foods (India) PVT. Ltd. 

 2543 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท Cinnovation INC. 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี -  

 บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี - 
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 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
 - กรรมการ บรษัิท CG Cement Global PTE. Ltd. 
 - กรรมการ บรษัิท Global Cement Capital Partner Ltd. 
 - กรรมการ บรษัิท CG Biotech PVT. Ltd. 
 - กรรมการ บรษัิท CG Realty 
 - กรรมการ บรษัิท CG Foods (India) PVT. Ltd. 
 - กรรมการ บรษัิท Cinnovation INC. 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

     - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 เลขที่ทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (CG Cement Global PTE. LTD.) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 เลขที่ทะเบียนผูถื้อหุน้  8000333493 และ 5001517482 

 เลขที่ใบหุน้ - ไมท่ราบ – และ 07740100000182 

 จ านวนหุน้สามญั 42,508,825 หุน้ และ 25,020,990 หุน้    
− รวมจ านวนหุน้สามญั 67,529,815 หุน้ หรอืเทา่กบั 9.757%   

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 13  กมุภาพนัธ ์ 2529 

 อาย ุ 31 ปี 

 สญัชาต ิ เนปาล 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ Zinc Consulting JLT, HDS Business Center #Unit 3201, Cluster M,  
 Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE P.O. Box - 120339 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ +971 4363 6869 
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หมายเหต ุ

จดทะเบยีนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี  25  พฤษภาคม  2556 

6.นายรามินเดอร ์ซิงห ์โคล ี

กรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท:  20  มกราคม 2560 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
-    - 

ประวตัิการศกึษา 

 C. A. – Institute of Chartered Accountants of India New Delhi 

 B.Com (Hons.) – SGTB Khalsa College University of Delhi 

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

- ไมม่ี -  

ประสบการณก์ารท างาน 

 2551 – 2553 : DGM Finance & Accounts Mahagun India P Ltd. 

 2549 – 2551 : Deputy General Manager, Accounts & Finance,  
    M/ Luminous Engineering & Technology Services P Ltd. Delhi 

 2541 – 2548 : Head – Finance, S/s Nav Bharat International Limited 

 2538 – 2541 : AGM – Finance & Accounts, M/s Amira Foods India Ltd., Delhi 

 2538 : Senior Manager Taxation, R. N. Marwah & co. Chartered Accountants 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี -  
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 บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี - 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
 CFO, Parsvnath Rail Land Project P. Ltd., India 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

- ไมม่ี – 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 20  มกราคม  2560 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 20  มกราคม  2560 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 17  มิถนุายน  2508 

 อาย ุ 52 ปี 

 สญัชาต ิ อินเดีย 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ B – 142 Swasthya Vihar, Delhi, Shakarpur East Delhi 110092 India 

 เบอรโ์ทรติดตอ่  

หมายเหต ุ

จดทะเบยีนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี  20 มกราคม 2560 
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7. นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท: 24 สิงหาคม 2560 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2560 – 2561   กรรมการ /กรรมตรวจสอบ 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
-    - 

ประวตัิการศกึษา 

 Bachelor’s Degree inJurisprudence,Oxford University 

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

- ไมม่ี -  

ประสบการณก์ารท างาน 

 2559 - ปัจจบุนั :    ที่ปรกึษา/ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ สยาม ไนท ์ฟันด ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 2551 - 2559 : หุน้สว่น/บรษัิท ไอซีอาร(์ประเทศไทย)จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี -  

 บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี -  

 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี - 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 
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- ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 31 มกราคม  2560 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 16 กมุภาพนัธ ์ 2518 

 อาย ุ 42 ปี 

 สญัชาต ิ องักฤษ 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 448  รทิึม่รชัดาคอนโดมิเนีย่ม  ถ.รชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง  
กทม.10310 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ 099 -919- 5371 

หมายเหต ุ

จดทะเบยีนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 
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8. นายกนัชนะพล เกิรท์ มาเซลล ์ซีเรียล วัน คอมเพอรน์อลเ์ลอ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท:  9  กนัยายน  2560 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2555 – 2556   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2555 – 2556   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
-    - 

ประวตัิการศกึษา 

 Master of Science in Financial Analysis, University of  San Francisco 

 Bachelor of Economics, University of Sydney 

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 115/2015) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 

 2555 –2557  Vice President, Siam Commercial Bank Securities Co., Ltd. 

 2554 – ปัจจบุนั  เจา้ของและบรรณาธิการ, Thaicapitalist.com 

 2553 – 2554  Vice President, Merchant Partners Public Co., Ltd. 

 2551 – ปัจจบุนั  Investment Columnist, Bangkok Post 

 2549 – ปัจจบุนั  กรรมการ Voxtron nv, Temse, Belgium 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี - 
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 บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี -  

 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
 กรรมการ Voxtron nv, Temse, Belgium 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

- ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี – 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 29  มิถนุายน  2524 

 อาย ุ 36 ปี 

 สญัชาต ิ ไทย 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 18/11 ซอยทองหลอ่ 20 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ 091-569-5596 

 หมายเหต ุ

จดทะเบยีนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี 9  กนัยายน  2560 
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9. นายไมเคิล รูบี ้ลอริทเซ่น 

กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท: 17 เมษายน  2562 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
ส.ค. 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั              กรรมการผูจ้ดัการ 

ประวตัิการศกึษา 

 ปรญิญาตรดีา้นวิทยาศาสตรจ์ากวิทยาลยัเทคนิคอารฮ์สุ 

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

- ไมม่ี -  

ประสบการณก์ารท างาน 

ค.ศ. 2019 – ปัจจบุนั: กรรมการผูจ้ดัการ 

    บรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั 

    กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย 

ปี ค.ศ. 2008 –2019: กรรมการผูจ้ดัการ 

    บรษัิท ไอ. พี. เอ. เทคโนโลยีส ์จ ากดั 

    กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย 

ค.ศ. 2005  : รองประธานฝ่ายโครงการ 

    บรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

    กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย 

ค.ศ. 2003  : ผูจ้ดัการฝ่ายด าเนินงานสถานท่ี 

    บรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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    กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย 

ค.ศ. 2000  : ผูจ้ดัการโครงการ 

    บรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

    กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย 

ค.ศ. 1996  : ผูจ้ดัการโครงการไฟฟา้ 

    กลุม่ระบบควบคมุ 1       

    บรษัิท แอฟแอลเอส ออโตเมชั่น เอ/เอส จ ากดั / ประเทศเดนมารก์ 

ค.ศ. 1991  : วิศวกรไฟฟา้ 

    กลุม่ระบบควบคมุ 1       

    บรษัิท แอฟแอลเอส ออโตเมชั่น เอ/เอส จ ากดั / ประเทศเดนมารก์ 

ค.ศ. 1990  : วิศวกรไฟฟา้ 

    แผนกควบคมุระบบอตัโนมตัิ           

    บรษัิท แอฟ. แอล. สมิดธ ์แอนด ์คอมปานี เอ/เอส จ ากดั / ประเทศเดนมารก์ 

ค.ศ. 1989-1990 : วิศวกรไฟฟา้ 

    ณ ศนูยก์ารวิจยัส  าหรบักองทพัเดนมารก์ 

ค.ศ. 1989  : จบการศกึษาวศิวกรดา้นเทคนิค 

จากวิทยาลยัเทคนคิอารฮ์สุ / ประเทศเดนมารก์ 

งานด้านระบบควบคุมหลกั ณ โรงงานปูนซีเมนต ์

ค.ศ. 1991  : บรษัิท วาลเดอรร์วิาส จ ากดั ประเทศสเปน 

    ระบบควบคมุเอบีบี  

    บรษัิท เอ.ซี. วาธ จ ากดั ประเทศปากีสถาน 

ระบบควบคมุเอบีบี  

ค.ศ. 1992  : บรษัิท คลนิ 5 จ ากดั ประเทศไทย 

    งานวางโปรแกรมและทดสอบ  

ระบบควบคมุเอบีบี  
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ค.ศ. 1993  : บรษัิท อตุสาหกรรมฮ่องซอง จ ากดั ประเทศเกาหลใีต ้

    งานวางโปรแกรมและทดสอบ  

ระบบควบคมุเอบีบี  

ค.ศ. 1994  : บรษัิท เอ.ซี. วาธ จ ากดั ประเทศปากีสถาน 

    งานวางโปรแกรมและทดสอบ  

ระบบควบคมุเอบีบี  

ค.ศ. 1995  : บรษัิท ปนูซีเมนตเ์อเชีย จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย 

    งานวางโปรแกรมและทดสอบ  

ระบบควบคมุเอบีบี  

ค.ศ. 1997  : บรษัิท ฮ่อง แธค จ ากดั ประเทศเวียดนาม 

    ผูจ้ดัการโครงการไฟฟา้ 

ระบบควบคมุเอบีบี  

ค.ศ. 1998  : บรษัิท เอพีโอ ซีเมนต ์จ ากดั ประเทศฟิลปิปินส ์

    ผูจ้ดัการโครงการไฟฟา้ 

ระบบควบคมุเอบีบี  

ค.ศ. 1999  : บรษัิท รกับี ซีเมนต ์จ ากดั ประเทศองักฤษ 

    ผูจ้ดัการโครงการไฟฟา้ 

ระบบควบคมุเอบีบี  

ค.ศ. 2000  : บรษัิท เอเอสอีซี ออโตเมชั่น จ ากดั กรุงไคโร 

    ผูค้วบคมุระบบควบคมุ 

ระบบควบคมุเอบีบี  

 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

      - ไมม่ี - 
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การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี -  

 บรษัิทจดทะเบียน 
 - กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไอ.พี.เอ เทคโนโลยีส ์จ ากดั  

 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี - 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

     - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  

 จ านวนหุน้สามญั  436 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 5001087649  

 เลขที่ใบหุน้ -  

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2561  

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  -ไมม่ี - 

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 15 พฤษภาคม 2506 

 อาย ุ 54 ปี 

 สญัชาต ิ ไทย 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 719 เค.พี.เอ็น ทาวเวอร ์ชัน้ 23 ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง    
 กรุงเทพฯ 10310 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ 081-879-9192 

หมายเหต ุ       จดทะเบียนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 
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10.นายสุเมฆ บ ารุงสุข 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท: 31 มกราคม 2560 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
-    - 

ประวตัิการศกึษา 

 ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 

 ใบอนญุาตทนายความเลขที่ 1687/2541 

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

- ไมม่ี -  

ประสบการณก์ารท างาน 

 2541 –2556 : ผูจ้ดัการสว่นท่ีปรกึษากฎหมาย ธนาคารศรนีคร 

 : นิติกรอาวโุสฝ่ายกฎหมาย ธนาคารศรนีคร 

 : นิติกรอาวโุสฝ่ายกฎหมาย ธนาคารนครหลวงไทย 

 : นิติกรอาวโุสฝ่ายนิติกรรมสญัญาและกฎหมาย ธนาคารธนชาต ิ

 2539 – 2541 :  ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิท เอ็ม พี ปิโตรเลยีม จ ากดั 

 2523 – 2538 : นิติกรประจ าส านกันายกรฐัมนตรี 

 : หวัหนา้ฝ่ายอบรมประจ าส านกันายกรฐัมนตรี 

 : หวัหนา้ฝ่ายวินยัประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี   

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

 บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
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 - ไมม่ี -  

 บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี - 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
 ทนายความอิสระ 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

     - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 30 กนัยายน  2496 

 อาย ุ 64 ปี 

 สญัชาต ิ ไทย 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 36/429 หมูท่ี่ 6 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ 095-082-2811 

หมายเหต ุ

จดทะเบยีนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี  31 มกราคม  2560 
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11.นายหาญฤทธ์ิ แฮนเซ่น 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท: 15 กรกฎาคม 2546 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 

 ดา้นกรรมการ 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
2546 - 2554  กรรมการ /กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2560 - 2561  รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 ดา้นบรหิาร 
ช่วงเวลา   ต าแหนง่ 
-    - 

ประวตัิการศกึษา 

 Business Administration Science,  Copenhagen University, Denmark  

ประวตัิการอบรม-สมัมนา 

- ไมม่ี -  

ประสบการณก์ารท างาน 

 2560-2561 :   รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 2553-2554 : กรรมการสรรหา  บมจ.แอล.วี.เทคโนโลยี 

 2546-2553 :  กรรมการ 

 2515-2554 : กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.เอ็มพเีอ 

   

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ต าแหนง่อื่นๆ ในปัจจบุนั 

บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
 - ไมม่ี -  

บรษัิทจดทะเบียน 
 - ไมม่ี -  

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

       -ไมม่ี- 
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กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

- ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

จ านวนและสดัสว่นการถือหุน้ LVT ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 จ านวนหุน้สามญั - ไมม่ี - 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ - ไมม่ี -  

 เลขที่ใบหุน้ - ไมม่ี - 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี – 

ขอ้มลูทั่วไป 

 วนั/เดือน/ปีเกิด 12 กนัยายน  2489 

 อาย ุ 71 ปี 

 สญัชาต ิ ไทย 

 ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 117/8,18-19 ซ.10  หมูท่ี่ 2 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กทม.       

                                                   10210 

 เบอรโ์ทรติดตอ่ 09 957 6316 081 8140 395 

 หมายเหต ุ

จดทะเบยีนเขา้เป็นกรรมการวนัท่ี  24 สงิหาคม  2560 
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เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสุพตัรา เผือกพลู อายุ 48 ปี 

ต าแหน่ง 

  -  เลขานกุารบรษัิท 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  -  14  สงิหาคม 2551 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

  -  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  -  บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  -  หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) สมาคมบรษัิทจดทะเบียน 

  -  หลกัสตูร Corporate Secretary Development  Program รุน่ที่ 10 โดยจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัและสมาคมบรษัิทจดทะเบียน 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) 

  -  ของตนเอง    561 หุน้ หรอืเทา่กบั 0.00008% 

  -  คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  (ไมม่ี) 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

  (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง (ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม  2560) 

  -  2551-2551  นกัลงทนุสมัพนัธอ์าวโุส บรษัิท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

  -  2540-2549  เจา้หนา้ที่หลกัทรพัย ์บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองคก์รอืน่ในปีที่ผ่านมา 

  (ไมม่ี) 
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รายละเอียดเกีย่วกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง   

รายช่ือกรรมการ และผูบ้รหิาร  

ณ 31 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

รายช่ือบรษัิท 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

นา
ยโ
ดน
ลั 
เอี
ยน
 แม

คเ
บน

 

นา
ยส
งว
น 
สง
วน
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ศกั
ดิ์  

นา
ยธ
นิก
 ศ
ริวิ
ฒั
นป

ระ
ยรู

 

นา
ยก
ิตต

ิพัฒ
น ์
อิน
ทร
เก
ษต

ร  
 

นา
ยแ
มท

ธิว
 แพ

ทร
กิ 
แร
ทค
ลิฟ

 

นา
ยห
าญ

ฤท
ธิ์ แ

ฮน
เซ
น่ 

นา
ยว
รุณ

 ชา
วเด

อร
ร์ี่ 

นา
ยก
นัช
นะ
พล

 วนั
  ค
อม
เพ
อร
น์อ
ลเ์
ลอ

 

นา
ยร
าม
ินเ
ดอ
ร ์ซ

งิห
 ์โค
ลี 

นา
ยไ
มเ
คลิ
 รูบ

ี ้ล
อร
ทิเ
ซน่

 

นา
ยส
ุเม
ฆ 
บ า
รุง
สุข

 

บรษิัท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) W,Y Z./ / W./ / W./ / / / / / 

บร
ษิัท

ยอ่
ย 1 บจ. โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้             

2 บจ. แอลวี ยโุรป เอส. เอ.            

บร
ษิัท

รว่
ม 

3 Ceminter Pte. Ltd.            

4 บจ. แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง 

(เทียนจิน) 

           

5 Global Cement Capital  

Partners Ltd. 

      /     

กิจ
กา
รท
ี่คว
บค

มุร
ว่ม
กนั

 6 บจ. บีแอลวีที แอลแอลซี            

บร
ษิัท

ที่เ
กี่ย
วข
อ้ง

 

7 บจ. แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท            

8   บจ. เอเชีย อินฟราสตรกัเชอร ์ 

แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 

           

9 บจ. ยนิูเพาเวอร ์เอ็นยีเนียริ่ง            

10 BluePOOL Asia Equity Absolute 

Return Fund Ltd. 
           

11 CG Cement Global Pte. Ltd.       /     
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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 = ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  Z = กรรมการผูจ้ดัการ  / = 
กรรมการ               // = กรรมการบรหิาร   /// = ผูบ้รหิาร 
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คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม ไม่มีประวัติการถกูลงโทษ ในชว่ง 5 ปีที่ผ่านมาใน
เร่ืองดังต่อไปนี)้ 
1) การกระท าการโดยไมส่จุรติ หรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง  
2) การเปิดเผย หรอืเผยแพรข่อ้มลู หรอืขอ้ความอนัเป็นเท็จที่อาจท าใหส้  าคญัผิด หรอืปกปิดขอ้ความจรงิที่

ควรบอกใหแ้จง้ใน สาระส าคญัซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ หรอืผูเ้ก่ียวขอ้ง  
3) การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทนุในการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

หรอืมี หรอืเคยมีสว่นรว่มหรอืสนบัสนนุการกระท าดงักลา่ว  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 
  

 
 

ส าหรบัปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2560 กลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน  58.65 ลา้นบาท เมื่อ

เปรยีบเทียบกบัผลก าไรในปี 2559 ซึง่จ านวน 2.67 ลา้นบาท เกิดจากปัจจยัดงันี ้

1. รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร จ านวน  7.28  ลา้นบาท  ลดลงจ านวน  295.99  ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 

98 จากปี 2559 เนื่องจาก ปี 2560 บริษัทฯ หยุดด าเนินกิจการชั่วคราว รายไดท้ี่เกิดขึน้ เป็นการรบัรู ้

รายไดจ้ากการเคลยีรโ์ครงการเก่าเพียงโครงการเดียว เพื่อปิดสญัญาเทา่นัน้ 

2.  ตน้ทนุขายและบริการ จ านวน 4.98 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  206.40  ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 98  จากปี 

2559 และมีอตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ 32%  ในขณะที่ปี 2559 มีอตัราผลก าไรขัน้ตน้ 30% 

3. รายไดอ้ื่น  จ านวน 7.50 ลา้นบาท ลดลงจ านวน  26.91 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 78  จากปี 2559  เนื่องจาก

ในปี 2559 บรษัิทฯ มีรายไดค้า่นายหนา้โครงการจ านวน 18.61 ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับปี สิน้สุด 31 ธันวำคม 2560

2560 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) %

รายไดจ้ากการขายและบริการ 7.28 303.27 (295.99) -97.60%

ตน้ทนุขายและบริการ (4.98) (211.38) 206.40 -97.64%

ก ำไร(ขำดทุน)ขัน้ต้น 2.30 91.89 (89.59) -97.50%

รายไดอ่ื้น 7.50 34.41 (26.91) -78.20%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร (64.43) (121.17) 56.74 -46.83%

ตน้ทนุทางการเงิน 1.98 (2.10) 4.08 -194.29%

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนส่วนแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

และกิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน (56.60) 3.03 (59.63) -19.68%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคมุร่วมกัน (2.04) (0.34) (1.70) 5.00%

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงนิได้ (58.64) 2.69 (61.33) -22.80%

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได้ 0.01 (0.02) 0.03 -1.35%

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (58.63) 2.67 55.96 20.96%

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

งบกำรเงนิรวม

ส ำหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2560

หนว่ย : ลา้นบาท
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4. ค่ำใชจ่้ำยในขำยและบริหำร  จ ำนวน  64.43  ลำ้นบำท ลดลงจ านวน  121.17 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 47 

จากปี 2559  เกิดจำกบรษัิทฯ หยดุด าเนินกิจการชั่วคราว และมีการเลิกจา้งพนกังานเกือบทัง้หมดตัง้แต ่

มีนาคม 2560 

  งบแสดงฐานะทางการเงนิ    

 

                     

 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 มีจ านวน 1,070.55 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ  11  

จากสิน้ปี 2559  ซึง่เกิดจาก เงินฝากระยะยาวและเงินฝากตดิภาระค า้ประกนั ครบก าหนดไถถ่อน จ านวน 6 ลา้นบาท 

และจากการปิดโครงการโดยลกูคา้มกีารยดึเงินประกนัตามสญัญาก่อสรา้งจ านวน 4 ลา้นบาท และสว่นหนึง่เป็นผลมา

จากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่มีการเปลีย่นแปลงสงูมากเนื่องจากคา่เงินบาทท่ีแข็งตวัในปี 2560  

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560  มีจ านวน 1,048.84 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7  จากสิน้ปี 2559  

สว่นใหญ่เป็นผลมาจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่มีการเปลีย่นแปลงสงูมากเนื่องจากคา่เงินบาทท่ีแขง็ตวัในปี 2560 และ

นอกจากนี ้ก็เป็นผลมาจาก  

 รายไดค้่าก่อสรา้งรบัลว่งหนา้ลดลงจ านวน  19.17  ลา้นบาท จากการปิดโครงการ และโอนรบัรู ้

รายได ้

 เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้ ลดลงจ านวน 29.74 ลา้นบาท เนื่องจากมีการสง่มอบงาน 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนว่ย : ลา้นบาท

31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2559

สินทรพัย์ 1,070.55                        1,205.14                        -11.17%

หนีส้ิน 1,048.84                        1,130.24                        -7.20%

ส่วนไดเ้สียบริษัทใหญ่ 21.71                              74.90                              -71.01%

ส่วนไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ -                                  -                                  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 21.71                              74.90                              -71.01%

งบกำรเงนิรวม ณ
รำยกำร เปล่ียนแปลง %
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  สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 มีจ านวน 21.71  ลา้นบาท ลดลง  53.19  ลา้นบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 71  เป็นผลมาจาก 

 ผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560 จ านวน 58.65 ลา้นบาท   

 ขาดทนุจากองคป์ระกอบอื่นของสว่นผูถื้อหุน้  จ านวน  5.46 ลา้นบาท 

 
การวิเคราะหส์ภาพคล่อง  

 

 
 
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2560  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน  

4.70  ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 
  กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน  6.26  ลา้นบาท  สว่นใหญ่มาจากเงินฝากติดภาระค า้

ประกนักบัธนาคารท่ีครบก าหนดจ านวน 6.13 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

ขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

ส่วนประกอบของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด  าเนินงาน (51.28) 1.20 (52.48) -43.73%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด  าเนินงาน-สทุธิ 47.32 (82.24) 129.56 -1.58%

เงินสดจา่ยจากการด าเนินงาน (0.75) 50.66 (51.41) -1.01%

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ป)กิจกรรมด าเนินงาน (4.71) (30.38) 25.67 -0.84%

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ป)กิจกรรมลงทนุ 6.26 27.75 (21.49) -0.77%

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ป)กิจกรรมจดัหาเงิน (0.67) (0.78) 0.11 -0.14%

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)-สทุธิ 0.89 (3.41) 4.30 -1.26%

2560 2559
กระแสเงนิสด
เพิ่มขึน้(ลดลง)

ส ำหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

  ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 0.67 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเป็น

รายการจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน   

  ในภาพรวมบริษัท  มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ  0.89 ลา้นบาท  เมื่อรวมกบัเงินสดยกมาตน้ปีจ านวน 0.46 

ลา้นบาท  ท าใหม้ีเงินสดปลายงวดคงเหลอืจ านวน 1.35 ลา้นบาท 
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เนื่องจากบรษัิทฯไดส้ง่งบการเงินไตรมาส และ งบประจ าปี  2560 ลา่ชา้ โดยน ามาจดัสง่ในปี 2563i โดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ท่าน แบ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบกบั
กรรมการตรวจสอบ รวม 2 ทา่น เป็นกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งทัง้หมดเป็นผูท้ี่มี ความรู ้ความเช่ียวชาญและประสบการณด์า้น
วิศวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมีนายไมเคิล แอนเดอรเ์ซ่น เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และมีนายกนัชนะพล วนั คอม
เพอรน์อลเ์ลอ เป็นกรรมการตรวจสอบ   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบตัิหนา้ที่โดยอิสระภายใตข้อบเขตที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายใหก้ ากบัดแูลตาม
ขอ้ก าหนดและระเบียบของบรษัิทวา่ดว้ยขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดีและ
ขอ้ก าหนดเรือ่งขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดยมีการประชมุกรรมการ
ตรวจสอบ รวม 8 ครัง้ และไดเ้สนอผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560 ที่ออกโดยผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารของบริษัทที่มี
หนา้ที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินใหม้ีความถกูตอ้งเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีที่ยอมรบัโดยทั่วไปและ
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษัท มีการ
เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยไดส้อบถามและรบัฟังค าชีแ้จงจากผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีในเรื่องความถูกตอ้ง
ครบถว้นของงบการเงินและ ความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลู ซึง่คณะกรรมการมีความเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วมี
ความถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป   

2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางปฏิบตัิกบัผูต้รวจ
สอบภายใน และติดตามการด าเนินการแกไ้ขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นที่มีนยัส าคญัเพื่อใหม้ีการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม มีประสทิธิภาพ และปอ้งกนัหรอืลดความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้  

3. สอบทานการปฏิบตัิงานภายในของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมของบริษัทและท าการประเมินการก ากบัดูแลกิจการผลการสอบทานโดยรวมใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ดีมีความรดักุม
พอสมควร  

4. สอบทานและใหค้วามเห็นการท าธุรกรรมของบริษัทกบักิจการที่ เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์การตกลงเขา้ท ารายการของบรษัิทใหม้ีความสมเหตุผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่การด าเนินงานของบรษัิทมี
ความโปรง่ใสและมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  

5. พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไดม้ีการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการได ้
พิจารณาคัดเลือกบริษัท ส านักงาน ดร .วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เพื่ อท าหน้าที่นีแ้ละให้ความเห็นต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นในการแต่งตัง้ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่งบริษัท 
ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯประจ าปี 2560 
 
 
 
     นายธนิก ศิรวิฒันประยรู  
ประธานกรรมการตรวจสอบ(ปี2563) 
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เสนอ ผู้ถอืหุ้นและผู้ท าแผนฟ้ืนฟูกิจการบริษัท แอล.วี.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

  

ขา้พเจา้ไดร้บัการวา่จา้งใหต้รวจสอบงบการเงินรวมของบรษัิท แอล.วี.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงสว่น ของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบาย

การบญัชีที่ส  าคญั และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล .วี.เทคโนโลยี 

จ ากดั (มหาชน) เชน่เดียวกนั   

  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วร ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพิจารณาวา่จ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ อนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด  

  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี  

ขา้พเจ้าเป็นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการปฏิบัติงานตรวจสอบของขา้พเจ้า 
อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากเรือ่งที่กลา่วไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไมแ่สดงความเห็น ขา้พเจา้ไมส่ามารถหาหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นได ้ 
  
เกณฑใ์นการไม่แสดงความเหน็  

1.  เรือ่งความไมแ่นน่อนในการไดส้ทิธิในเงินลงทนุ  

ก. ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 11.2 งบการเงินของ Global Cement Capital Partners Limited 

(GCCP) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดม้ีการปรบัปรุงวิธีการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุใน C.G. Cement 

Industries Private Ltd. (Dumkibas) (CGCID) และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. (Palpa) 

(CGCIP) ในประเทศเนปาล จ านวน 2,240,000 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (รวมคา่ธรรมเนียมจ านวน 840,000 

ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาแลว้) และจ านวน 5,050,000 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (รวมคา่ธรรมเนียมจ านวน 

3,825,000 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาแลว้) ตามล าดบั ซึง่เดิมบนัทกึสว่นของเงินลงทนุท่ีไมร่วมคา่ธรรมเนียมเป็น

บญัชีเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุรว่มกนัตัง้แตปี่ 2555 และ เปลีย่นมาบนัทกึเป็นลกูหนีอ้ื่นในปี 2556 ตัง้แต่

นัน้มา ดงันัน้จงึอาจจะมีความไมแ่นน่อนวา่สทิธิในเงินลงทนุดงักลา่ว ยงัคงมีอยูห่รอืไม ่และถา้หากสทิธิยงัคงมี

อยูก็่ยงัไมท่ราบก าหนดระยะเวลาที่แนช่ดัทีจ่ะโอนมาเป็นเงินลงทนุไดห้รอืไม ่ ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของ 

GCCP ซึง่เป็นบรษัิทรว่มของบรษัิท 
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ข.  ตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 11.2 ในปี 2555 GCCP ไดจ้่ายเงินลว่งหนา้ (บนัทึกไว้

ในบัญชีเงินใหกู้้ยืม) ใหก้รรมการของ GCCP (ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของบริษัท) จ านวน 7 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา เพื่อน าไปลงทนุใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรฐั

อาหรบั เอมิเรตส ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ซึ่งบริษัทดังกล่าวลงทุนใน Kanbawza Industries Ltd. (KBZI) 

ประเทศเมียนมาร ์อีกทอดหนึ่ง (โดยใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งกนัที่พ านกัอยู่ในประเทศเมียนมารถื์อหุน้แทน) โดย

อดีตกรรมการบรษัิทซึง่ถือหุน้ใน SDCC แทน GCCP แจง้วา่ยงัติดปัญหาในการโอนหุน้คืนใหก้บั GCCP ดงันัน้

จึงมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการโอนหุน้ SDCC ที่ถือในนามอดีตกรรมการบริษัทคืนให ้GCCP ว่าจะท าได้

เมื่อไร และมีความไม่แน่นอนในการด าเนินการและระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการโอนหุน้ KBZI ในประเทศเมียน

มาร ์ที่ลงทนุโดย SDCC มาเป็นของ SDCC โดยปัจจุบนัถือหุน้แทนโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัที่พ านกัอยู่ใน

ประเทศเมียนมาร ์เนื่องจากตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย และขออนมุตัิจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในประเทศ

เมียนมาร ์ท าใหม้ีความเสีย่งในการโอนหุน้ และสทิธิการเป็นเจา้ของหุน้ใน KBZI ของ GCCP ซึง่เป็นบรษัิทรว่ม

ของบรษัิท โดยบรษัิทอาจจะไดร้บัผลกระทบจากการลงทนุดงักลา่ว 

ค.  ตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 11.1 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 Ceminter Pte. Ltd. มี

สิทธิในการแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาจ านวนเงิน 393.80 ลา้นบาท (12.05 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา) เป็นสว่นที่เป็นเจา้ของใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (MMM) โดย M.Y 

Associates Co., Ltd. เป็นผูถื้อหุน้แทน ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 28.1 (20 และ 21) เนื่องจาก

เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามเง่ือนไขเพื่อใหไ้ดร้บัการอนุมตัิจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใน

ประเทศเมียนมาร ์ซึ่งไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและแน่นอน ดงันัน้จึงมีความไม่แน่นอนว่า Ceminter 

Pte. Ltd. จะสามารถโอนหุน้และใชส้ิทธิแปลงจากเงินใหกู้ย้ืมมาเป็นสว่นที่เป็นเจา้ของไดเ้มื่อไร จากความไม่

แน่นอนดงักลา่ว ท าใหม้ีความเสี่ยงในการโอนหุน้ และสิทธิการเป็นเจา้ของหุน้ใน MMM ของ Ceminter Pte. 

Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทรว่มของบรษัิท โดยบรษัิทอาจจะไดร้บัผลกระทบจากการลงทนุดงักลา่ว  

2. เรื่องความไม่แน่นอนจากการไม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูที่ไม่ไดร้บัตอบกลบัหนงัสือยืนยนัยอดจากงบการเงินสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ในช่วงการตรวจสอบงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ขา้พเจา้ไดเ้ลือกสง่หนงัสือยืนยนัยอดลกูหนีก้ารคา้และ
ลกูหนีอ้ื่น เงินประกันตามสญัญาก่อสรา้ง และเงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูจ้ัดจ าหน่าย จ านวนเงินรวม 775.64 ลา้นบาท 
(23.73 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) แตม่ีลกูหนีบ้างราย จ านวนเงิน 71.24 ลา้นบาท (2.18 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) 
ไมส่ามารถจดัสง่หนงัสอืยืนยนัยอดได ้เนื่องจากบรษัิทไมม่ีที่อยูใ่นการจดัสง่ และมีลกูหนีท้ี่สามารถจดัสง่หนงัสอืยืนยนั
ยอดได ้จ านวนเงิน 704.40 ลา้นบาท (21.55 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา) ซึ่ง ณ วนัที่ในรายงานนี ้ขา้พเจา้ยงัไม่ไดร้บั
หนงัสือตอบกลบัจากลกูหนีท้ัง้จ านวน ขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอื่นใหพ้อใจได ้โดยบางสว่นบริษัทได้
ประมาณการคา่เผ่ือไวแ้ลว้ แตย่งัมีความไมแ่นน่อนในมลูคา่ลกูหนีท้ี่จะไดร้บัช าระ เนื่องจากอยูใ่นระหวา่งการเจรจาซึง่
ยงัไมท่ราบผล 
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3. เรือ่งรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
เนื่องจากขา้พเจา้ไมส่ามารถตรวจสอบใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ เก่ียวกบัรายไดจ้ากการขายและ

บรกิารท่ีแสดงในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการ   ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 จ านวน 303.27 ลา้นบาท และ 303.27 ลา้นบาท ตามล าดบั ฝ่ายบรหิารประมาณการรายไดแ้ละตน้ทนุ

โครงการท่ีจะเกิดขึน้ส  าหรบังานสว่นท่ีเหลอื   เพื่อใหก้ารก่อสรา้งส าเรจ็ไมน่า่เช่ือถือ เนื่องจากไมม่เีอกสารหลกัฐาน

สนบัสนนุท่ีเพียงพอ ทัง้นีฝ่้ายบรหิารใชข้อ้มลูประมาณการตน้ทนุดงักลา่วในการรบัรูร้ายไดต้ามวธีิอัตราสว่นของงานท่ี

ท าเสรจ็ ดงันัน้ขา้พเจา้จึงไมอ่าจสรุปไดว้า่จ านวนรายไดท้ี่บนัทกึในงบการเงินมคีวามถกูตอ้งครบถว้น และไมส่ามารถใช้

วิธีการตรวจสอบอื่นใหพ้อใจได ้ขา้พเจา้จงึไมส่ามารถแสดงความเห็นตอ่งบการเงินส าหรบัปี   สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ในเรือ่งดงักลา่วได ้ท าใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถสรุปไดว้า่จ าเป็นตอ้งปรบัปรุงผลการด าเนินงานและขาดทนุสะสมตน้

งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 หรอืไม ่เพียงใด และงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ขา้พเจา้จงึไม่

สามารถแสดงความเห็นในเรือ่งนีด้ว้ย เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอ่การเปรยีบเทียบตวัเลขงวดปัจจบุนักบัตวัเลข

เปรยีบเทียบ 

การไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอ ซ่ึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้มีสาระส าคัญ 
1. การด าเนินงานตอ่เนื่อง 

โดยที่ปรากฎในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทนุสะสมจาก
การด าเนินงานจ านวน 819.01 ลา้นบาท และ 1,033.24 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีหนีส้นิหมนุเวียนมากกวา่สนิทรพัย์
หมนุเวียนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 822.56 ลา้นบาท และ 806.90 ลา้นบาท ตามล าดบั 
นอกจากนีย้งัมีความไมแ่น่นอนอื่นที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 2.7 ปัจจยัดงักลา่วแสดงใหเ้ห็น
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัซึ่งอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกับความสามารถในการ
ด าเนินงานตอ่เนื่องของบริษัท ทัง้นีผู้บ้ริหารยงัคงใชข้อ้สมมติฐานการด าเนินงานต่อเนื่องในการจดัท างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อยา่งไรก็ดี ณ วนัท่ีในรายงาน บรษัิทยงัไมส่ามารถจดัท างบการเงินของกลุม่บรษัิท ส าหรบังบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินส าหรบัปี 2561 และงบการเงินไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2562 และประมาณการกระแสเงินสดส าหรบัปี 
2562 เพื่อเป็นขอ้มลูปัจจบุนัใหข้า้พเจา้พิจารณาถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
กลุม่บริษัท ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบใหไ้ดห้ลกัฐานอย่างเพียงพอเก่ียวกบัความไม่แน่นอนที่ก่อใหเ้กิดขอ้
สงสยัอยา่งมากตอ่ความสามารถในการด าเนินงานตอ่เนื่องของบรษัิท 

 
 2. งบการเงินของบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่ใชใ้นการจัดท างบการเงินรวมไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
 2.1) ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 11 งบการเงินบริษัทรว่มสองแห่ง คือ LV Technology Engineering 
(Tianjin) Co., Ltd. (LVTC) และ Global Cement Capital Partners Limited (GCCP) และงบการเงินกิจการที่
ควบคมุรว่มกนั คือ BLVT, LLC ที่น ามาใชใ้นการบนัทกึเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยีส าหรบังบการเงินรวม และตามวิธี
ราคาทุนส าหรบังบการเงินเฉพาะกิจการนัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทไม่ไดบ้ันทึกส่วนไดเ้สียส าหรบังบการเงินรวม 



[รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต]  

รายงานประจ าปี 2560  100 

 

เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทไม่ไดร้บังบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทดงักลา่ว ซึ่งการ
ปฏิบตัิทางบญัชีดงักล่าว ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบใหไ้ดม้าซึ่ง
หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัเงินลงทนุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ของบรษัิทรว่มและกิจการท่ีควบคมุรว่มกนัในงบการเงินรวม 
 
2.2) ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 11 เงินลงทนุในบริษัท GCCP ซึ่งเป็นบริษัทรว่มจดัตัง้ขึน้ในประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม ฝ่ายบรหิารของบรษัิทไมไ่ดน้ างบการเงินของบรษัิทดงัตอ่ไปนีม้ารวมในการจดัท างบการเงินรวม  

ก) งบการเงินของ NAJM Investments Limited ในประเทศสหรฐัอาหรบั เอมิเรตส ์ซึ่ง GCCP ลงทนุจ านวนเงิน 
1,361 ดอลลารส์หรฐัอเมริกา ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และ NAJM Investments Limited ไปลงทนุต่อใน Star 
Cement Lda ประเทศโมซมับิก ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 60 

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

GCCP ลงทนุจ านวนเงินรวม 2,240,000* ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ในสดัสว่นโดยประมาณรอ้ยละ 35  
 

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

GCCP ลงทนุจ านวนเงินรวม 5,050,000* ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ในสดัสว่นโดยประมาณรอ้ยละ 35 

* จ านวนเงินดงักลา่วไดร้วมคา่ธรรมเนียมการไดม้าซึ่งเงินลงทนุจ านวน 4,665,000 ดอลลารส์หรฐัอเมริกา โดยได้

จ่ายใหก้บั Cinnovation Incorporated ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ CG Cement Global Pte. Ltd. (CGCG) ซึ่ง 

CGCG เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ตามหมายเหตุขอ้ 28.1 (18 และ 19) งบการเงินของ GCCP ไดเ้ปลี่ยนการ

บนัทึกค่าธรรมเนียมการไดม้าซึ่งเงินลงทนุใน CGCID และ CGCIP จากเดิมในงบการเงินปี 2555 บนัทึกเป็น

เงินลงทนุและเปลีย่นมาบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบการเงินปี 2556 และบนัทกึเป็นลกูหนีอ้ื่นในปี 2557 ดงันัน้จึง

มีผลกระทบตอ่งบการเงินของบรษัิท 

 

ค) งบการเงินของ Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรฐัอาหรบั เอมิเรตส ์ ซึ่ง 

GCCP ลงทนุจ านวนเงิน 7 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 (ถือหุน้แทนโดยอดีตกรรมการของ

บริษัทตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.1 (11 และ 23) ซึ่งบริษัทดังกล่าวลงทุนใน Kanbawza 

Industries Limited (KBZI) (ประเทศเมียนมาร)์ อีกทอดหนึง่ จ านวน 14 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ในสดัสว่น

รอ้ยละ 16.67 (ถือหุน้แทนโดยบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัที่พ านกัอยู่ในประเทศเมียนมารต์ามหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินขอ้ 28.1 (16 และ 24) ตัง้แตปี่ 2555 จนถึงปัจจบุนั 

 
 บรษัิททัง้หมดที่กลา่วมาขา้งตน้ไมไ่ดถ้กูน ามารวมในงบการเงินของ GCCP ตามวิธีสว่นไดเ้สยี โดยงบการเงิน
ของ GCCP บนัทกึเงินลงทนุใน  CGCID  และ CGCIP  ไวใ้นบญัชีลกูหนีอ้ื่น  (ดหูนา้รายงานขอ้ 1 ก)  และบนัทึกเงิน
ลงทนุใน SDCC ไวใ้นบญัชีเงินใหกู้ย้ืม (ดหูนา้รายงานขอ้ 1 ข) ท าใหข้า้พเจา้ไม่อาจสรุปไดว้่า หากตอ้งมีการปรบัปรุง
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รายการเงินลงทนุใน GCCP และสว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ในบรษัิทดงักลา่ว ตามวิธีสว่นไดเ้สยีควรจะปรบัปรุงดว้ยมลูคา่
เทา่ไรจึงจะเหมาะสม 

 
ข้อมูลและเหตุการณท์ี่เน้น 

1) ตามหมายเหตขุอ้ 30 คดีฟ้องรอ้ง และขอ้ 31 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีเรื่องที่ส  าคญักลา่ว
สรุปโดยยอ่ ดงันี ้
1.1) บรษัิทไดร้อ้งทกุขก์ลา่วโทษตอ่กองบงัคบัการปราบปรามใหด้ าเนินคดีกบัอดีตกรรมการท่านหนึ่ง จ านวนเงิน

ประมาณ 100 ลา้นบาท (ตามหมายเหตุขอ้ 30.2.1) และไดย้ื่นฟ้องรอ้งด าเนินคดีกับอดีตกรรมการท่าน

เดียวกนั จ านวนเงินประมาณ 144 ลา้นบาท (ตามหมายเหตขุอ้ 30.2.2) 

1.2)  บรษัิทถกูฟอ้งรอ้งด าเนินคดีจากเจา้หนี ้อดีตกรรมการและพนกังาน รวมมลูหนีท้ัง้หมดประมาณ 80.60 ลา้น
บาท และ 0.89 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (ตามหมายเหตขุอ้ 30.1 และ 31.1) 

 
1.3)  บรษัิทและเจา้หนีข้องบรษัิทไดย้ื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของบรษัิท ตอ่มาที่ประชมุเจา้หนีม้ีมติไม่ยอมรบัแผน

ฟ้ืนฟูของบริษัท และศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท (ตามหมายเหตุขอ้ 
31.2) 

 
1.4)  ธนาคารกลางของประเทศบรูไน ไดป้ระกาศแจง้ปิดกิจการส าหรบับริษัทต่างชาติ โดยสง่ผลกระทบต่อบริษัท

รว่มแหง่หนึง่ซึง่จดทะเบียนในประเทศบรูไน (ตามหมายเหตขุอ้ 31.3) 

 
2) ตามหมายเหตขุอ้ 32 อื่นๆ ซึง่มีเรือ่งที่ส  าคญักลา่วสรุปโดยยอ่ ดงันี ้

2.1)  บรษัิทยอ่ยถกูกรมสรรพากรอายดัสทิธิเรยีกรอ้งในบญัชีเงินฝาก และสั่งใหเ้รยีกช าระเงินทนุใหค้รบถว้น (ตาม
หมายเหตขุอ้ 32.1) 

 
2.2)  อดีตกรรมการออกหนงัสือค า้ประกนัการซือ้เงินลงทนุใน SDCC แก่ผูถื้อหุน้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทไม่ทราบ

และไม่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทใหท้ าการดงักล่าว มลูค่า 9 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา 
(ตามหมายเหตขุอ้ 32.2) 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นี ้โดยถกูตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผูบ้รหิารพิจารณาวา่จ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่ผูบ้ริหารมี
ความตัง้ใจที่จะเลกิกลุม่บรษัิทหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 
 

ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บรษัิท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักลา่วจากการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องที่กลา่วไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความความเห็น ขา้พเจา้ไม่สามารถหา
หลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วได ้
 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ 
ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหลา่นี ้
 

 

    (นายชยักรณ ์ อุน่ปิติพงษา)   

         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3196 

 

บรษัิท ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั  

กรุงเทพมหานคร : 30 สงิหาคม 2562 
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[งบแสดงฐำนะกำรเงนิ : 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 2560 2559 2558 2560 2559 2558

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

31, 2017 31, 2016 31, 2015 31, 2017 31, 2016 31, 2015

สินทรัพยห์มุนเวียน

Current Assets

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4.2 และ 5 1,346,276           456,577              3,863,003           1,346,221           456,220              3,847,302           

Cash and cash equivalents

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 4.3 และ 6 178,494,798        206,861,968        185,704,289        189,048,401        230,892,551        210,098,423        

Trade and other receivables

รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รียกช าระ 4.4 และ 7 -                     -                     1,190,924           -                     -                     1,190,924           

Unbilled receivables

เงินจ่ายลว่งหนา้แก่ผูจ้ัดจ  าหนา่ย 8 28,388,153          32,190,208          114,980,644        28,388,153          32,190,208          114,980,644        

Advance payment to suppliers

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 4.3 และ 9 -                     -                     -                     -                     -                     

Short-term loans to related parties

สนิคา้คงเหลอื 4.5 และ 10 -                     -                     814,957              -                     -                     814,957              

Inventories

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16,880,621          20,849,509          90,116,939          15,867,910          18,348,257          87,570,412          

Other current assets

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 225,109,848        260,358,262        396,670,756        234,650,685        281,887,236        418,502,662        

Total Current Assets

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

Current Assets

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 4.6 และ 11 451,213,398        486,330,029        500,075,315        419,155,223        459,553,594        462,861,340        

Investment in associates

เงินลงทนุในกิจการทีค่วบคมุร่วมกนั 4.6 และ 11 3,885,302           4,259,769           4,290,429           3,268                 3,583                 3,609                 

Investments in jointly-controlled entity

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 4.6 และ 12 -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Investment in subsidiaries

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

สินทรัพย์

ASSETS

งบกำรเงนิรวม

CONSOLIDATED

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
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[งบแสดงฐำนะกำรเงนิ : 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 2560 2559 2558 2560 2559 2558

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

31, 2017 31, 2016 31, 2015 31, 2017 31, 2016 31, 2015

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทนุทัว่ไป 4.6 และ 13 56,481,267          61,924,957          62,370,676          553,859              607,240              611,610              

General Investments

เงินฝากระยะยาวและเงินฝากตดิภาระค า้ประกนั 14 -                     6,150,603           33,369,865          -                     6,150,603           33,369,865          
Long-term deposits and deposit at bank with 

obligation

เงินประกนัตามสญัญาก่อสรา้ง 15 330,151,043        379,332,719        397,246,267        330,151,043        379,332,719        397,246,267        

Retention receivable from constructions contract

อปุกรณ์ 4.7 และ 16 2,826,221           5,586,622           6,808,981           2,826,221           5,586,622           6,808,981           

Euipment

สนิทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.8 และ 17 44,485                60,682                1,238                 44,485                60,682                1,238                 

Intangible assets

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 839,556              1,134,807           1,899,671           839,556              1,134,807           1,899,671           

Other non-current Assets

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 845,441,272        944,780,188        1,006,062,442     753,573,655        852,429,850        902,802,581        

Total Non-Current Assets

รวมสินทรัพย์ 1,070,551,120     1,205,138,450     1,402,733,198     988,224,340        1,134,317,086     1,321,305,243     

TOTAL ASSETS

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ASSETS

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

สินทรัพย์
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[งบแสดงฐำนะกำรเงนิ : 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 2560 2559 2558 2560 2559 2558

Notes As at December As at December As at December As at December As at December As at December
31, 2017 31, 2016 31, 2015 31, 2017 31, 2016 31, 2015

หนีสิ้นหมุนเวียน

Current Liabilities
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 18 327,110,523     329,731,136     392,035,351     327,011,029     330,077,198     391,049,667     
Trade and other payebles
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 19 52,550,887       55,752,569       56,009,507       52,550,887       67,203,660       67,460,045       
Short-term loans from related person and parties
รายไดค้า่ก่อสรา้งรับลว่งหนา้ 4.4 และ 7 142,438,864     161,610,226     156,661,941     142,438,864     161,610,226     156,661,941     
Deferred constructuon on revenue
เงินรับลว่งหนา้จากลกูคา้ 20 302,903,429     332,637,698     415,988,193     302,903,429     332,637,698     415,988,193     
Advanced received from customers
คา่อปุกรณค์า้งจ่าย 17,339,153       19,223,251       30,117,705       17,339,153       19,223,251       30,117,705       
Accrued equipment costs
คา่นายหนา้คา้งจ่าย 95,323,546       104,493,985     113,904,902     95,323,547       104,493,985     113,904,902     
Accrued commission expenses
ประมาณการหนีส้นิขาดทนุจากงานโครงการ 7 6,251,132         6,853,619         6,902,949         6,251,132         6,853,619         6,902,949         
Provision for project lost
ประการหนีส้นิคา่รับประกนังานโครงการ 4.9 96,943,392       106,286,840     132,652,423     96,943,392       106,286,840     132,652,423     
Provision for warranty expenses
ภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคลคา้งจ่าย -                  11,349             6,353               -                  -                  -                  
Accrued corporate income tax
สว่นของหนีส้นิระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4.10 และ 21 556,276           849,310           790,123           556,276           849,310           790,123           
Current portion of long-term financial lease
หนีส้นิหมุนเวยีนอ่ืน 6,256,991         8,063,946         10,695,613       229,127           2,203,660         2,847,944         
Other current liabilities

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,047,674,193   1,125,513,929   1,315,765,060   1,041,546,836   1,131,439,447   1,318,375,892   
Total Current Libilities

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

Non-Current Liabilities
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 4.10 และ 21 1,163,493         2,830,526         3,706,322         1,163,493         2,830,526         3,706,322         
Long-term financial lease
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4.12 และ 22 -                  1,897,638         2,405,681         -                  1,897,638         2,405,681         
Provision for employee benefits
ผลขาดทนุกินกวา่เงินลงทนุ 12 -                  -                  -                  2,735,724         2,999,394         3,020,983         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,163,493         4,728,164         6,112,003         3,899,217         7,727,558         9,132,986         
Total Non-Current Liabilities

รวมหนีสิ้น 1,048,837,686   1,130,242,093   1,321,877,063   1,045,446,053   1,139,167,005   1,327,508,878   
TOTAL LIABILITIES

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

LIBILITIES

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หนีสิ้น



[งบแสดงฐานะการเงิน]  
  

รายงานประจ าปี 2560  106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[งบแสดงฐำนะกำรเงนิ : 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 2560 2559 2558 2560 2559 2558

Notes As at December As at December As at December As at December As at December As at December
31, 2017 31, 2016 31, 2015 31, 2017 31, 2016 31, 2015

ส่วนของผู้ถิอหุน้

SHAREHOLDER' EQUITY
ทนุเรือนหุน้
Share capital
ทนุจดทะเบียน
Authorised share capital

หุน้สามัญ 864,230,874 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 864,230,874     864,230,874     864,230,874     864,230,874     864,230,874     864,230,874     
864,230,874 common  stock of Baht 1 each

ทนุทีอ่อกช าระแลว้
Issued and paid up share capital

หุน้สามัญ 864,230,874 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 692,095,099     692,095,099     692,095,099     692,095,099     692,095,099     692,095,099     
864,230,874 common stock of Baht 1 each

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

ก าไร(ขาดทนุ) สะสม
Retained earnings (deficit)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

หนีสิ้น

LIBILITIES

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
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[งบแสดงฐำนะกำรเงนิ : 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 2,560.00          2559 2558 2560 2559 2558

Notes As at December As at December As at December As at December As at December As at December
31, 2017 31, 2016 31, 2015 31, 2017 31, 2016 31, 2015

จัดสรรแลว้
Appreciated 
     ทนุส  ารองตามกฎหมาย 25 13,323,000       13,323,000       13,323,000       13,323,000       13,323,000       13,323,000       
      Legal reserve

ยงัไม่จัดสรร (819,010,003) (760,362,699) (763,023,800) (1,033,241,206) (977,600,062) (978,563,517)
Unappropriated
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (102,887,118) (108,351,499) (99,730,620) 32,408,938 29,139,588 28,749,327
Other components of equity

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 21,713,434 74,896,357 80,856,135 (57,221,713) (4,849,919) (6,203,635)
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้หุน้ 1,070,551,120   1,205,138,450   1,402,733,198   988,224,340     1,134,317,086   1,321,305,243   
TOTAL LIABILITIES AND 
SHAREHOLDERS' EQUITY

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

LIBILITIES

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หนีสิ้น



 [งบกระแสเงนิสด] 
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[งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ : STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME]

  ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 (บาท : BAHT)

หมำย
เหตุ

Notes 2560 / 2017 2559 / 2016 2560 / 2017 2559 / 2016

 รำยได้

 REVENUES

     รายไดจ้ากการขายและบริการ 7,276,874            303,266,400        7,276,874            303,266,400        

     Sales and services

     รายไดอ่ื้น

     Other in comes

          รายไดค้า่นายหนา้ 7,500,106            18,611,586          -                     18,611,586          

          Commission income

          อ่ืนๆ -                     15,799,973          13,515,130          12,214,596          

          Others

          รวมรำยได้อ่ืน 7,500,106            34,411,559          13,515,130          30,826,182          

          Total other incomes

 รวมรำยได้ 14,776,980          337,677,959        20,792,004          334,092,582        

 Total revenues

 ค่ำใช้จำ่ย

 EXPENSES

          ตน้ทนุขายและบริการ 4,975,154            211,377,563        4,975,154            211,377,563        

          Cost of sales and services

          คา่ใชจ้่ายในการขาย -                     2,634,201            -                     2,634,201            

          Selling expenses

          คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 62,886,888          115,686,689        67,791,373          113,937,512        

          Administrative expenses

          คา่ตอบแทนกรรมการ 1,539,360            2,845,326            1,539,360            2,845,326            

          Directors' remuneration

          ตน้ทนุทางการเงิน 1,974,529            2,104,946            2,127,261            2,334,525            

          Finance costs

 รวมค่ำใช้จำ่ย 26 71,375,931          334,648,725        76,433,148          333,129,127        

 Total expenses

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนสว่นแบ่งขาดทนุ จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (56,598,951) 3,029,234            (55,641,144) 963,455              

          และกิจการทีค่วบคมุร่วมกนั

Profit (Loss) before share of loss from investments  

         in associates and jointly-controlled entity

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 11 (2,040,925) (343,283) -                     -                     

Share of loss form investments in associates

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (58,639,876) 2,685,951            (55,641,144) 963,455              

Profit (Loss) before in come tax

 คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 24 7,428 24,850 -                     -                     

 Income tax expenses

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

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

  ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 (บาท : BAHT)

หมำย
เหตุ

Notes 2560 / 2017 2559 / 2016 2560 / 2017 2559 / 2016

ก ำไรส ำหรับปี (58,647,304) 2,661,101            (55,641,144) 963,455              

Profit for the years

 ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ตเสร็จอ่ืน

 Other Comprehensive in come (loss)

     ผลตา่งอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน 5,464,381 (8,620,879) 3,269,350 390,261

     Foreign currency translation differences offoreign operations

 ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนส  าหรับปี 5,464,381 (8,620,879) 3,269,350 390,261

 Other comprehnsive incom (loss) for the years

 ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (53,182,923) (5,959,778) (52,371,794) 1,353,716

 Total comprehensive income (loss) the years

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท) 4.14

 Gain (loss) per share (Baht)

          ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.085) 0.004 (0.080) 0.001

          Basic eamings (loss) per share

          จ  านวนหุน้สามัญทีใ่ชค้  านวณก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (พนัหุน้) 692,095 692,095 692,095 692,095

          Number of shares for calculation of basic eamings (loss)

          per share (Thousand shares)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

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

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

Other
comprehensive
income (loss)

หมำย ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ก ำไร (ขำดทุน)
เหตุ ช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมส่วนของผูถ้ือ

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

capital กฎหมำย Unappropriated income (loss)

Legal Reserve ผลตำ่งจำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงนิ

currency transaction
differences

 ปี 2559  Year  2016

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 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 ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                         -                         -                         2,661,101.00         (8,620,879) (5,959,778)
Comprehensive income (loss) for the year

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

 ปี 2560 Year  2017

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 692,095,099 238,192,456 13,323,000 (760,362,699) (108,351,499) 74,896,357
Beginning balance as at January 1, 2017
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                         -                         -                         (58,647,304) 5,464,381.00         (53,182,923)
Comprehensive income (loss) for the year

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 692,095,099        238,192,456        13,323,000         (819,010,003) (102,887,118) 21,713,434         
Ending balance as at December 31, 2017

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม CONSOLIDATED

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม
Retained eamings (Deficis)
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[งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น : STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY]
(บาท : BAHT)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

Other
comprehensive
income (loss)

หมำย ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ก ำไร (ขำดทุน)
เหตุ ช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมส่วนของผูถ้ือ

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

capital กฎหมำย Unappropriated income (loss)

Legal Reserve ผลตำ่งจำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงนิ

currency transaction
differences

 ปี 2559  Year  2016

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 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 ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                         -                         -                         963,455.00            390,261 1,353,716
Comprehensive income (loss) for the year

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

 ปี 2560 Year  2017

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 692,095,099 238,192,456 13,323,000 (977,600,062) 29,139,588 (4,849,919)
Beginning balance as at January 1, 2017
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                         -                         -                         (55,641,144) 3,269,350.00         (52,371,794)
Comprehensive income (loss) for the year

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 692,095,099        238,192,456        13,323,000         (1,033,241,206) 32,408,938 (57,221,713)
Ending balance as at December 31, 2017

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร SEPARATE FIANCIAL STATEMENT

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม
Retained eamings (Deficis)
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[งบกระแสเงนิสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)

2560/2017 2559/2016 2560/2017 2559/2016

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (58,639,876) 2,685,951 (55,641,144) 963,455

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX

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

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 906,729                 1,362,074 906,729 1,362,074
Depreciation and amortization
ก าไรจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ (97,772) (753,040) (97,772) (753,040)
Gain on disposal of eqiupment
ขาดทนุจากการเลกิใชอ้ปุกรณ์ 412,926                 -                       412,926.00            -                       
Loss on unused equipment
(ก าไร) ขาดทนุทีย่งัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (3,768,537) 7,264,702 (9,696,839) 8,756,997
Unrealized (gain) loss on exchange rates
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) 4,148,011              (1,738,964) 9,171,379 (770,015)
Doubtful debt (reverse)
กลบัรายการขาดทนุจากการลดมูลคา่สนิคา้ -                       (1,402,286) -                       (1,402,286)
Reverse diminution in value of inventories 
ขาดทนุจากการลดมูลคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                       -                       -                       498,179
Loss on diminution of investments in subsidiary

กลบัรายการประมาณการหนีส้นิคา่รับประกนังานโครงการ -                       (9,959,448) -                       (9,959,448)
Reverse provision for warranty expenses
สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,040,925              343,283 -                       -                       
Share of  loss from investments in associates 

สว่นลดคา่เบีย้ปรับภาษีมูลคา่เพ่ิม -                       (1,424,935) -                       -                       
Discount on penalty of value added tax

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ -                       399,713 -                       399,713
Increase long-term employee benefits expenses
ปรับปรุงลกูหนีก้รมสรรพากรเป็นคา่ใชจ้่าย 70                        2,410,173 -                       -                       
Adjustment Revenue Department receivable to expenses

ตดัจ่ายภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่่าย 1,757,450              1,490 1,757,450.00          -                       
Written off witholding tax

ดอกเบีย้รับ (13,662) (114,288) (13,662) (114,282)
Interest income

ดอกเบีย้จ่าย 1,974,529              2,104,946 2,127,261 2,334,525
Interest expenses

ก ำไรจำกกำรด ำเนินก่อนกำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบ

ของสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด ำเนินงำน (51,279,207) 1,179,371 (51,073,672) 1,315,872

Gain (Loss) from operation before changes in operating 

assets and liabilities items

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

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

(บาท : BAHT)

2560/2017 2559/2016 2560/2017 2559/2016

การเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

(INCREASE) DECREASE IN IPERATING ASSETS ITEMS

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 13,163,033 (23,017,879) 14,504,448 (23,017,879)

Trade and other receivable

รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รียกช าระ -                       -                       -                       -                       

Unbilled receivables

เงินจ่ายลว่งหนา้แก่ผูจ้ัดจ  าหนา่ย 1,044,702 81,357,988 1,044,702 81,357,988

Advance payments to suppliers

สนิคา้คงเหลอื -                       2,207,733 -                       2,207,733

Inventories

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 801,599 13,648,813 (713,891) 13,898,620

Other current assets

เงินประกนัตามสญัญาก่อสรา้ง 22,074,468 13,108,403 22,074,468 13,108,403

Retention receivable from construction contract

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 198,140 727,754 198,140 727,754

Other non-current assets

การเปลีย่นแปลงในสว่ประกอบของหนีส้นิด  าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES  ITEMS

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 17,694,810 (58,622,371) 17,696,976 (58,646,841)

Trade and other receivables

เงินรับลว่งหนา้และรายไดค้า่ก่อสรา้งรับลว่งหนา้ (5,742,881) (73,374,164) (5,742,881) (73,374,164)

Deferred construction revenue and advances received

คา่อปุกรณค์า้งจ่าย -                       (9,470,509) -                       (9,470,509)

Accrued equipment costs

คา่นายหนา้คา้งจ่าย -                       (8,366,575) -                       (8,366,575)

Accrued commission expenses

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

Warranty liabilities

หนีส้นิหมุนเวยีนอ่ืน (1,904,714) (868,087) (1,904,745) (611,665)

Other current liabilities

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน -                       (885,854) -                       (885,854)

Porvision for long-term employee benefits

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

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

(บาท : BAHT)

2560/2017 2559/2016 2560/2017 2559/2016

เงนิสดจำ่ยจำกกำรด ำเนินงำน (3,950,050) (81,061,309) (3,916,455) (80,443,049)

CASH IN USED IN OPERATION

จ่ายดอกเบีย้ (205,034) (680,720) (205,034) (773,218)

Interest expenses paid

จ่ายภาษีเงินได้ (21,657) (318,814) (263) (298,985)

Income tax expenses paid

รับคนืเงินภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่่าย -                       52,456,895            -                       52,456,895

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (520,123) (771,546) (574,810) (710,789)

Currency translation differences

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (4,696,864) (30,375,494) (4,696,562) (29,769,146)

NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

รับดอกเบีย้ 26,340 277,154 26340 184,650

Interest received

รับคนืเงินจ่ายลว่งหนา้เพ่ือการลงทนุในบริษัทร่วม -                       -                       -                       

Proceeds from advance payment for investment in associate

เงินฝากระยะยาวและเงินฝากตดิภาระค า้ประกนักบัสถาบันการเงินลดลง 6,134,001 26,980,790 6134001 26,980,790

Decrease long-term deposits and deposit at bank with obligation

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ -                       -                       (498,500)

Investment in subsidiary

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม -                       -                       -                       

Proceeds from investment in associate disposal

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

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

(บาท : BAHT)

2560/2017 2559/2016 2560/2017 2559/2016

ซือ้อปุกรณเ์พ่ิมขึน้ -                       (210,509) -                       (210,509)

Purchases of equipment

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 98,038 760,798 98,038                  760,798

Proceeds from equipment disposal

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ิมขึน้ -                       (60,000) -                       (60,000)

Purchases computer program

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุ -                       -                       -                       -                       

Devidends received from investments

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน 6,258,379 27,748,233 6,258,379 27,157,229

NET CASH PORVIDED FROM INVESTING ACTIVITIES

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (671,816) (779,165) (671,816) (779,165)

Repayment for long-term financial lease

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิ (671,816) (779,165) (671,816) (779,165)

NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ 889,699 (3,406,426) 890,001 (3,391,082)

NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 456,577 3,863,003 456,220 3,847,302

Cash and cash equivalent as at January 1,

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วันที ่31 ธันวำคม 1,346,276 456,577 1,346,221 456,220

CASH AND CASH EQUIVALENT AS AT DECEMBER 31,

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

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

(บาท : BAHT)

2560/2017 2559/2016 2560/2017 2559/2016

กำรเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด

ADDITIONAL DISCLOSURE ITEMS TO CASH FLOWS STATEMENTS

รายการทีมิ่ใช่เงินสด ประกอบดว้ย

Details of non cash flows items

โอนลกูหนีก้ารคา้เพ่ือลดหนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย -                       -                       12,094,895.00        -                       

     Transferred trade receivables for debt reduction short term - loan 

          and accrued interest

โอนรายไดท้ีย่งัไม่เรียกช าระเป็นลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น -                       1,190,924.00          -                       1,190,924

Transferred unbilled receivables to trade receivables

โอนอปุกรณค์า้งจ่ายเป็นเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 212,942 1,139,317 212,942 1,139,317

Transferred accrued equipment costs to trade and other payables

โอนส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเป็นเจา้หนีอ่ื้น 1,897,638.00          -                       1,897,638.00          8,972,187

Transferred  retirement benefit obligation to other payables

โอนยานพาหนะเพ่ือลดหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 1,113,296 -                       1,113,296

Long-term financial leases for vehicle

เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

     จากผลตา่งการแปลงคา่งบการเงิน 9,940,032 (9,752,573) -                       -                       

Increase (deccrease) investment in associate due to translation of 

     financial statements differences on exchange rate

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

CONSOLIDATED SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
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วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 สถานะของบรษัิท  เป็นนิติบคุคลจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

1.2 สถานท่ีตัง้บรษัิท  719 อาคาร เค.พี.เอ็น ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ   
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  

1.2 ลกัษณะธุรกิจ  

  

1. ใหบ้รกิารปรกึษาดา้นวิศวกรรมเครือ่งกล โดยการออกแบบ พฒันา   
     และปรบัปรุงประสทิธิภาพของเครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ส าหรบั 
     อตุสาหกรรมซีเมนตแ์ละอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกนัทั่วโลก  
2. ลงทนุในบรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ย และกิจการท่ีควบคมุรว่มกนั               
    ซึง่ด  าเนินธุรกิจตามหมายเหตขุอ้ 29.1  

                                     

2 เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ                                                                                                                      
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญัติการ
บญัชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

2.2 งบการเงินนีแ้สดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งต่างจากสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของบริษัท คือ สกุลเงิน
เหรยีญสหรฐัอเมรกิา การแสดงหนว่ยเงินตราเป็นสกลุเงินบาทเป็นไปตามกฎระเบียบของหนว่ยงานในประเทศไทย 

 

2.3 งบการเงินรวมนีจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า 
“กลุม่บรษัิท”) และสว่นไดเ้สยีของกลุม่บรษัิทในกิจการที่ควบคมุรว่มกนัและบรษัิทรว่ม ดงันี ้

 

  

 

 
 

        

         

 

 

 

 



 [หมายเหตุประกอบงบการเงนิ] 
 

รายงานประจ าปี 2560   118 

 

 

รำยกำร 
บริษทัถือหุน้ร้อยละ จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 
ประเภทกิจกำร 

2560 2559 

บริษทัยอ่ย     

- บริษทั โกล คอนซลัติ้ง แอนด ์เทรดด้ิง จ ำกดั 99.70 99.70 ประเทศไทย ท่ีปรึกษำดำ้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

- LV Europe S.A. 92.29 92.29 ฝร่ังเศส ท่ีปรึกษำดำ้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

บริษทัร่วม     

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. 49.00 49.00 สำธำรณรัฐ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร 

   ประชำชนจีน  

- Ceminter Pte. Ltd. 45.48 45.48 สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

- Global Cement Capital Partners Ltd.     20.00 20.00 บรูไน           ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

   ดำรุสซำลำม  

กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั     

- BLVT, LLC 33.33 33.33 สหรัฐอเมริกำ ท่ีปรึกษำดำ้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 

2.4 ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัที่ส  าคญัของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

2.5 งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ไดจ้ัดท าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส  าคัญ
เช่นเดียวกนักบับรษัิท 

 
2.6 งบการเงินนี ้ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิม เวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

 
2.7 การด าเนินงานตอ่เนื่อง 
                  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มีผลขาดทนุสะสมจ านวน 819.01  

ลา้นบาท และ 1,033.24 ลา้นบาท ตามล าดับ นอกจากนีย้ังมีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 จ านวน 822.56 ลา้นบาท และ 806.90 ลา้นบาท ตามล าดบั  

        

บรษัิทมีคดีฟอ้งรอ้งเก่ียวกบัการไมจ่่ายช าระคา่สนิคา้ เงินชดเชยพนกังาน คา่ปรบัและเงินกูย้ืม (ดหูมายเหต ุ30) 
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บรษัิทและเจา้หนีข้องบรษัิทไดย้ื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของบริษัท ต่อมาที่ประชุมเจา้หนีม้ีมติไม่ยอมรบัแผนฟ้ืนฟูของบริษัท 

และศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งใหย้กเลกิการฟ้ืนฟกิูจการ (ดหูมายเหต ุ31.2) 

 นอกจากนี ้เมื่อเดือนมีนาคม 2560  บริษัทไดม้ีการเลิกจา้งพนกังานทัง้หมด เวน้แต่กรรมการบริหาร ซึ่งไดม้ีการ

เลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มา จ านวน  6 ท่าน ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 ต่อมาใน

เดือนกรกฎาคม 2561 จนถึงเดือนตลุาคม 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทบางสว่นไดล้าออกจากต าแหน่ง 

และเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารใหม่แลว้ ตามมติที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2562  

 ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นเหตใุหส้งสยัวา่ กลุม่บรษัิทมีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งอาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยั

เก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุม่บริษัท อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเช่ือว่าการจดัท างบการเงินตามขอ้

สมมติฐานและประมาณการตา่งๆ ตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนันัน้เหมาะสม 

 งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยถือตามขอ้สมมติฐานทางบญัชีที่ว่าบริษัทจะด าเนินงาน

ตอ่เนื่องตอ่ไป ดงันัน้จึงมิไดป้รบัปรุงมลูคา่สนิทรพัย ์ในราคาที่อาจจะขายได ้และไม่ไดป้รบัปรุงหนีส้ินตามจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายคืน 

และจดัประเภทบญัชีใหม ่ซึง่อาจจ าเป็นถา้บรษัิทไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได ้ 

1. มาตรฐานการบญัชีที่เริม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจบุนัซึง่บรษัิทไดป้ฏิบตัิแลว้ ดงันี ้
 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สนิคา้คงเหลอื 

ฉบบัที่ 7 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สญัญาก่อสรา้ง 

ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ภาษีเงินได ้

ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สญัญาเช่า 

ฉบบัที่ 18 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง รายได ้

ฉบบัที่ 19 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
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ฉบบัที่ 20 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การบญัชีส าหรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วย 

  เหลอืจากรฐับาล 

ฉบบัที่ 21 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

ฉบบัที่ 23 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ตน้ทนุการกูย้ืม 

ฉบบัที่ 24 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัที่ 26 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน 

ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ 

ฉบบัที่ 29 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัที่ 33 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ก าไรตอ่หุน้ 

ฉบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

ฉบบัที่ 37 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรพัยท์ี่อาจเกิดขึน้ 

ฉบบัที่ 38 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

ฉบบัที่ 40 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

ฉบบัที่ 41 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง เกษตรกรรม 

ฉบบัที่ 104 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การบญัชีส าหรบัโครงสรา้งหนีท้ี่มีปัญหา 

ฉบบัที่ 105 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การบญัชีส าหรบัเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

ฉบบัที่ 107 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลกิ 
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ฉบบัที่ 6 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การส ารวจและประเมินคา่แหลง่ทรพัยากรแร ่

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สว่นงานด าเนินงาน 

ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม 

ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การรว่มการงาน 

ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นไดเ้สยีในกิจการอื่น 

ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีที่ไมม่ีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 

 กิจกรรมด าเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจที่ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ภาษีเงินได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรอืของผูถื้อหุน้  

ฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบับรกิารโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - ตน้ทนุเว็บไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนีส้นิที่มี 

 ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สทิธิในสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ และการปรบัปรุงสภาพ 

  แวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรุง 2559) 

 เรือ่ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
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ฉบบัท่ี 12 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัท่ี 13 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก าหนดเงินทนุขัน้ต ่า  

 และปฏิสมัพนัธข์องรายการเหลา่นี ้ส  าหรบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 

 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การจ่ายสนิทรพัยท์ี่ไมใ่ช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ตน้ทนุการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลติส าหรบัเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง เงินท่ีน าสง่รฐั 

 

  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการบญัชี และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ ไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินนี ้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้ 

ใหถื้อปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 ดงันี ้

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สนิคา้คงเหลอื 

ฉบบัที่ 7 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สญัญาก่อสรา้ง 

ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ภาษีเงินได ้

ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สญัญาเช่า 
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ฉบบัที่ 18 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง รายได ้

ฉบบัที่ 19 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัที่ 20 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การบญัชีส าหรบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วย 

  เหลอืจากรฐับาล 

ฉบบัที่ 21 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

ฉบบัที่ 23 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ตน้ทนุการกูย้ืม 

ฉบบัที่ 24 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัที่ 26 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน 

ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ 

ฉบบัที่ 29 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที่ 33 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ก าไรตอ่หุน้ 

ฉบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

ฉบบัที่ 37 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรพัยท์ี่อาจเกิดขึน้ 

ฉบบัที่ 38 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

ฉบบัที่ 40 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

ฉบบัที่ 41 (ปรบัปรุง 2560)  เรือ่ง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

ฉบบัที่ 6 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การส ารวจและประเมินคา่แหลง่ทรพัยากรแร ่
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ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สว่นงานด าเนินงาน 

ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง งบการเงินรวม 

ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การรว่มการงาน 

ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นไดเ้สยีในกิจการอื่น 

ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีที่ไมม่ีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 

 กิจกรรมด าเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจที่ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ภาษีเงินได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรอืของผูถื้อหุน้  

ฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบับรกิารโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - ตน้ทนุเว็บไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนีส้นิท่ีมี 

 ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สทิธิในสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ และการปรบัปรุงสภาพ 

  แวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรุง 2560) 

 เรือ่ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 

ฉบบัท่ี 12 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
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ฉบบัท่ี 13 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก าหนดเงินทนุขัน้ต ่า 

 และปฏิสมัพนัธข์องรายการเหลา่นี ้ส  าหรบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 

 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การจ่ายสนิทรพัยท์ี่ไมใ่ช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ตน้ทนุการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลติส าหรบัเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรุง 2560)  เรือ่ง เงินท่ีน าสง่รฐั 

 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่น  า

มาตรฐานการบญัชีดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ 

4.สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรับรู ้รายได้จากการขายและบริการ เมื่อได้โอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ หรือใหบ้ริการแก่ลกูคา้เรียบรอ้ย
แลว้ 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง รบัรูต้ามอตัราส่วนของงานก่อสรา้งที่ท  าเสร็จ อตัราส่วนของงาน
ก่อสรา้งที่ท าเสรจ็ ค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทนุงานก่อสรา้งที่เกิดขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้งวด กบัตน้ทนุ
งานก่อสรา้งทัง้หมดที่คาดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา รายไดจ้ากงานเพิ่มและงานรบัเหมาอื่น ที่มี
ระยะเวลาท างานไม่เกินหนึ่งปี บนัทึกรบัรูร้ายไดต้ามสว่นของงานก่อสรา้งที่ท  าเสร็จ และเรียกเก็บเงินจาก
ลกูคา้ 

เงินปันผลรบั รบัรูเ้มื่อมีสทิธิรบัเงินปันผล 
รายไดอ้ื่น และคา่ใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

    4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงิน ซึง่ถึงก าหนดใน

ระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้า และปราศจากภาระผกูพนั 
 

     4.3 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ส าหรับลูกหนีท้ี่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณก์ารเก็บเงินและการวิเคราะหอ์ายหุนี ้
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4.4 รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ / รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 
รายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ ประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างานผูร้บัเหมาช่วง 

คา่บรกิารและคา่ใชจ้่ายอื่น รวมทัง้ก าไรหรอืขาดทนุสทุธิที่ไดค้  านวณขึน้ หกัดว้ยจ านวนเงินที่เรียกเก็บจาก
ลกูคา้แลว้ 

สญัญาที่มีมูลค่าของงานเกินกว่าจ านวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกคา้ จะแสดงไวภ้ายใตส้ินทรพัย์
หมนุเวียน สว่นสญัญาที่มีการเรียกเก็บเงินลกูคา้มากกว่ามลูค่างานจะแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้่าก่อสรา้งรบั
ลว่งหนา้” ภายใตห้นีส้นิหมนุเวียน 

       4.5 สินค้าคงเหลือ 
สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะต ่ากวา่  
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบด้วยต้นทุนที่ซือ้ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ใน

สถานท่ีและสภาพปัจจบุนั  
 
มลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัเป็นการประมาณราคาที่จะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่

จ  าเป็นในการขาย 
      4.6 เงนิลงทุน 

กิจการที่ควบคมุรว่มกนัและบริษัทรว่ม เป็นกิจการที่กลุม่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัโดยมี
อ านาจในการเขา้ไปมีสว่นรว่มในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการ  
แตไ่มถ่ึงระดบัที่จะควบคมุนโยบายดงักลา่ว การมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัถกูสนันิษฐานว่ามีอยู่เมื่อกลุม่
บรษัิทมีอ านาจในการออกเสยีงในกิจการอื่นในอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 50 กิจการท่ีควบคมุรว่มกนั
เป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมการด าเนินงานตามที่ตกลงไวใ้นสญัญา เงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมรว่มกนัและบริษัทรว่ม แสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรบังบการเงินรวม และแสดงตามวิธี
ราคาทนุหลงัหกัคา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุส าหรบังบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บรษัิทยอ่ย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุม่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้ทางตรงและทางออ้มเกิน

กว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทนุในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทนุหลงัหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าส าหรบั
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทนุทั่วไปเป็นเงินลงทนุในบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึงบรษัิทท่ีกลุม่บรษัิทถือหุน้นอ้ยกวา่รอ้ย

ละ 20 และหรือบริษัทที่มีผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วบางสว่นรว่มกนัไม่
ว่าในทางตรงหรือทางออ้ม บริษัทบนัทึกเงินลงทนุในบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัในราคาทนุ โดยแสดงในมลูค่า
สทุธิหลงัหกัคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของเงินลงทนุ 

 
งบการเงินรวมไดร้วมสว่นแบง่ของกลุม่บรษัิทในก าไรหรือขาดทนุ และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นของ

บริษัทที่ถูกลงทุน นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญันัน้
สิน้สดุลง เมื่อผลขาดทนุท่ีกลุม่บรษัิทไดร้บัปันสว่นจากบรษัิทรว่มมีจ านวนเกินกว่าสว่นไดเ้สียในบริษัทที่ไป
ลงทนุนัน้มลูคา่ตามบญัชีของสว่นไดเ้สยีของกลุม่บรษัิท จะถกูทอนลงจนเป็นศนูยแ์ละจะไมร่บัรูส้ว่นแบง่ผล
ขาดทนุอีกตอ่ไป เวน้แตก่รณีที่กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืตอ้งจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผกูพนั
แทนในนามของผูถ้กูลงทนุ 
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บริษัทบนัทึกบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ ยกเวน้ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคมุเดียวกนั 

 
เมื่อมีการจ าหนา่ยเงินลงทนุ ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสทุธิที่ไดร้ับและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึง

ก าไรหรอืขาดทนุสะสมจากการตีราคาหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งที่เคยบนัทกึในสว่นของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกใน
ก าไรหรอืขาดทนุ 

 
ในกรณีที่กลุม่บริษัทจ าหน่ายบางสว่นของเงินลงทนุที่ถืออยู่ การค านวณตน้ทนุส าหรบัเงินลงทนุที่

จ  าหนา่ยไปและเงินลงทนุท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 
4.7 อุปกรณ ์

อุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณ ตามประเภทของสนิทรพัยใ์นเกณฑต์อ่ไปนี ้
 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์(ปี) 
อปุกรณ ์ 5 
เครือ่งใชส้  านกังาน 2 - 5 
เครือ่งตกแตง่และตดิตัง้ 5 
ยานพาหนะ 5 

 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรร์อตัดจ าหน่าย ตดัเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเสน้ตรง

ระยะเวลา 3-5 ปี 
 

4.9 ประมาณการหนี้สิน 
กลุม่บรษัิทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเมื่อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนข่องการเกิดภาระผกูพนัใน

ปัจจบุนัตามกฎหมายหรอืจากการอนมุานอนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตกุารณใ์นอดีต ภาระผกูพนัดงักลา่ว
คาดวา่จะสง่ผลใหส้ญูเสยีทรพัยากรที่มีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายช าระภาระผกูพันและจ านวนที่ตอ้ง
จ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หากคาดว่าจะไดร้บัคืนรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณ
การหนีส้ินทัง้หมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรบัรูร้ายจ่ายที่จะไดร้บัคืนเป็นสินทรพัยแ์ยก
ตา่งหาก แตต่อ้งไมเ่กินจ านวนประมาณการหนีส้นิท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การแสดงคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัประมาณการหนีส้ินในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ แสดงดว้ยมลูค่า
สทุธิจากจ านวนรายจ่ายที่จะไดร้บัคืนท่ีรบัรูไ้ว ้

 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
ประมาณการคา่ประกนัความเสยีหายจะบนัทกึเมื่อไดข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้เสร็จสิน้แลว้ 

ในอตัรารอ้ยละ 1 ของมูลค่าเครื่องจักร ประมาณการค่าใชจ้่ายพิจารณาจากประวตัิการจ่ายค่าประกัน
ความเสยีหาย และปัจจยัตา่งๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดความเสยีหายดงักลา่ว 
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 ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสญัญาที่เสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อ

ประโยชนท์ี่กลุ่มบริษัทพึงไดร้บันอ้ยกว่าตน้ทุนที่จ  าเป็นในการด าเนินการตามขอ้ผูกพนัในสญัญา การ
ประมาณคา่ใชจ้่ายรบัรูด้ว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของตน้ทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้เมื่อสิน้สดุสญัญา หรือตน้ทนุสทุธิที่
คาดว่าจะเกิดขึน้เมื่อด าเนินสญัญาต่อ แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า กลุม่บริษัทรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ย
คา่ที่เกิดขึน้จากสนิทรพัยท์ี่ระบไุวใ้นสญัญาก่อนที่จะรบัรูแ้ละวดัมลูคา่ประมาณการหนีส้นิ 

 
        ค่านายหน้า 

ค่านายหนา้บนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีตามความคืบหนา้ของเงินเรียกเก็บตามสญัญา 
(Progress Billing) ในอตัราที่ก าหนดตามสญัญาบรหิารโครงการ 

4.10 สัญญาเช่า 
  สัญญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าซึ่งผูเ้ช่าไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน 
ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน บริษัทบนัทึกสินทรพัยท่ี์เช่าในราคายตุิธรรม ณ 
วนัท่ีเริม่ตน้ของสญัญาเช่าพรอ้มกบัภาระหนีส้นิท่ีจะตอ้งจ่ายคา่เช่าในอนาคตหกัส่วนท่ีเป็นดอกเบีย้จ่าย 

 
ดอกเบีย้จ่ายหรือค่าใชจ้่ายทางการเงิน รบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินตน้

คงเหลอื 
 

          สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สญัญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชนส์ว่นใหญ่จากการเป็นเจา้ของสินทรพัยย์งัคงอยู่กับผูใ้หเ้ช่า 
บนัทึกเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าดังกล่าวรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ตามอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 ภาษีเงนิได้ 
สินทรัพย/์หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
สินทรพัย/์หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะค านวณขึน้จากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วนัที่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรพัยห์รือหนีส้ิน กับราคาตามบญัชีของสินทรพัยห์รือหนีส้ิน
นัน้ ซึ่งจะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้าษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรูเ้ป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ้่ายที่บนัทึกไวเ้กิดขึน้จริง และถือหกัเป็นค่าใชจ้่ายไดแ้ลว้ในการค านวณภาษีเงินไดต้ามประมวล
รษัฎากร 

 
บรษัิทรบัรูผ้ลแตกตา่งชั่วคราว ท่ีตอ้งหกัภาษีเป็นสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หรือบวกภาษี

เป็นหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า บริษัทจะมีก าไรทางภาษี
จากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะน าสินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้
ประโยชนไ์ด ้

 
บรษัิทจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย/์หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน และจะปรบัมลูค่าตามบญัชีดงักลา่ว เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มี
ก าไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการน าสินทรพัย/์หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมด หรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ค านวณจากก าไรหรอืขาดทนุส าหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนั และ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้บัรูใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เวน้แต่ในส่วนที่เก่ียวกับ
รายการท่ีบนัทกึในสว่นของผูถื้อหุน้ รบัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถื้อหุน้ 

4.12 ผลประโยชนข์องพนักงาน 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนักงาน 
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยรบัรูเ้งินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เป็นค่าใชจ้่าย

เมื่อเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทจัดใหม้ีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ไดก้ าหนดการ

จ่ายสมทบไวแ้ลว้ สนิทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสนิทรพัยข์องบรษัิท และไดร้บัการ
บริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเลีย้งชีพดังกล่าว ไดร้ับเงินสะสมเขา้กองทุนจาก
พนกังานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดรายการนัน้ 

โครงการผลประโยชน ์
ส ารองผลประโยชนพ์นกังานเมื่อเกษียณอาย ุบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานตลอดอายกุาร

ท างานของพนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชนใ์นอนาคตที่พนกังานจะไดร้บัจากการท างาน
ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบัน และงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตรป์ระกั นภัย  โดย
ผลประโยชนด์งักลา่วไดถ้กูคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล
เป็นอัตราอา้งอิงเริ่มตน้ การประมาณการหนีส้ินดงักล่าวค านวณโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หนว่ยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
 

4.13 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมกลุ่ม

บรษัิท ถกูควบคมุโดยกลุม่บรษัิทไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั
กบักลุม่บรษัิท รวมถึงบรษัิทท่ีท าหนา้ที่ถือหุน้ของบริษัทย่อย และบริษัทในกลุม่เดียวกนั นอกจากนี ้บคุคล
หรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษัิทรว่ม และบคุคลซึง่ถือหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับกลุม่บริษัท ผูบ้ริหารที่ส  าคญั กรรมการหรือพนกังานของ
กลุ่มบริษัทที่มีอ  านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครวัที่ใกลชิ้ดกับบุคคลดงักล่าว ซึ่งมีอ านาจชักจูงหรืออาจชักจูงใหป้ฏิบตัิตามบุคคลดงักล่าว และ
กิจการท่ีบคุคลดงักลา่วมีอ านาจควบคมุหรอืมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

4.14 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการน าก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี หารดว้ยจ านวนหุน้

สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั ที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งปี 
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ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ปรบัลด ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุน้สามญัที่ปรบัปรุงดว้ย
จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักที่ออกจ าหน่าย และปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามัญที่ซือ้คืน และ
ผลกระทบของตราสารที่อาจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลดทัง้หมด และสทิธิซือ้หุน้ของพนกังาน 

4.15 รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
ผูบ้ริหารของกิจการก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นสกุลเงินดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานถือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รายการที่เป็น
เงินตราตา่งประเทศตอ้งแปลงคา่ใหเ้ป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่เกิด
รายการ 

  
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จากการช าระเงินของรายการที่เป็นตวัเงิน หรือจากการแปลง

คา่รายการท่ีเป็นตวัเงินในสกลุเงินตา่งประเทศใหร้บัรูเ้ป็นก าไรหรอืขาดทนุในปีบญัชีนัน้ 
 
รายการบญัชีในสกลุเงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงคา่เป็น

สกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการน าเสนองบการเงิน สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิแปลงคา่เป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี ผลต่างที่เกิดขึน้จากการแปลงค่าดงักลา่วไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่าง
จากการแปลงคา่งบการเงิน” ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

4.16 การใช้ดุลยพินิจและการใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณและตัง้ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ้่าย 
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ ผลที่เกิดขึน้จริง
อาจมีความแตกตา่งไปจากจ านวนที่ประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดร้บัการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ โดยอาศยัประสบการณใ์นอดีต
และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อ
เหตกุารณใ์นอนาคต เป็นผลใหป้ระมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึน้จริง ประมาณการและ
ขอ้สมมติฐานทางบญัชีที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ประมาณการตน้ทนุโครงการก่อสรา้ง ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ค่าเผ่ือ
การลดมลูคา่สนิคา้ คา่เผ่ือการปรบัมลูคา่เงินลงทนุ คา่เสือ่มราคาของอปุกรณ ์คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน และส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน การประมาณการในเรื่องต่าง ๆ ไดถ้กูเปิดเผยในแต่
ละสว่นท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตปุระกอบงบการเงินนี ้  
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5.เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

เงินสด 31,493 1,657 31,444 1,305 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,314,783 454,920 1,314,777 454,915 

รวม 1,346,276 456,577 1,346,221 456,220 

 
6.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

     เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน -- 35,120 -- 35,120 

     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -- 7,513,970 -- 7,513,970 

     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -- 37,328,480 -- 37,328,480 

     มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 97,938,575 60,215,052 121,973,827 97,391,117 

รวม 97,938,575 105,092,622 121,973,827 142,268,687 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -- -- (15,751,479) (13,935,210) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ 97,938,575 105,092,622 106,222,348 128,333,477 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น     

     เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน -- 13,444,857 -- 13,444,857 

     มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -- 10,749,210 -- 10,749,210 

     มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -- 12,133,221 -- 12,133,221 

     มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 101,685,708 86,558,031 101,685,708 86,558,031 
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รวม 101,685,708 122,885,319 101,685,708 122,885,319 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (26,613,989) (27,379,860) (26,613,989) (27,379,860) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น - สทุธิ 75,071,719 95,505,459 75,071,719 95,505,459 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

     ลกูหนีอ้ื่น 11,456,546 12,560,733 14,823,716 15,700,450 

     เงินปันผลคา้งรบั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,941,492 27,345,365 24,941,492 27,345,365 

รวม 36,398,038 39,906,098 39,765,208 43,045,815 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (34,745,762) (38,094,575) (35,843,102) (40,444,564) 

รวมลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ 1,652,276 1,811,523 3,922,106 2,601,251 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการอื่น     

     ลกูหนีอ้ื่น 496,526 603,210 496,526 603,210 

     คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้ 3,501,615 3,888,789 3,501,615 3,888,789 

     อื่นๆ -- 13,036 -- 13,036 

รวม 3,998,141 4,505,035 3,998,141 4,505,035 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (165,913) (52,671) (165,913) (52,671) 

รวมลกูหนีอ้ื่น - กิจการอื่น - สทุธิ 3,832,228 4,452,364 3,832,228 4,452,364 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 178,494,798 206,861,968 189,048,401 230,892,551 
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7.รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ /รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งบวกก าไร 3,525,795 3,527,356 

ประมาณการหนีส้นิขาดทนุจากงานโครงการ (6,251) (6,853) 

จ านวนทีเ่รยีกเก็บจากลกูคา้ (3,651,878) (3,671,035) 

รวม (132,334) (150,532) 

ประกอบดว้ย   

รายไดท้ี่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระ   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ28.3) 3,684 4,039 

กิจการอื่น 6,421 7,039 

รวม (*) 10,105 11,078 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (10,105) (11,078) 

รายไดท้ี่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระ - สทุธิ -- -- 

รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัลว่งหนา้   

กิจการอื่น (*) (142,439) (161,610) 

รวม (*) (132,334) (150,532) 
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8.เงนิจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้จัดจ าหน่าย 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ28.3) 27,780,893 30,458,428 

กิจการอื่น 18,290,179 21,331,176 

รวม 46,071,072 51,789,604 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (17,682,919) (19,599,396) 

เงินจา่ยลว่งหนา้แก่ผูจ้ดัจ าหนา่ย-สทุธิ 28,388,153 32,190,208 

 
9.เงนิให้กู้ยมืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

บรษัิทยอ่ย     

LV Europe S.A. (หมายเหต ุ28.3) -- -- 23,918,790 23,118,667 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -- -- (23,918,790) (23,118,667) 

สทุธิ -- -- -- -- 

บริษัทไดท้ าสญัญาเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย (LV Europe S.A.) เป็นจ านวนเงิน 0.60 ลา้นยโูร 

โดยไมค่ิดดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดต้ัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวนแลว้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทรว่ม (Ceminter Pte. Ltd.) มีสิทธิในการแปลงเงินใหกู้ย้ืม

ระยะสัน้ตามสญัญาจ านวน 393.80 ลา้นบาท (12.05 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) และ 431.76 ลา้นบาท (12.05 

ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา) ตามล าดบั เป็นสว่นที่เป็นเจา้ของใน  Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. 

(MMM)โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามเง่ือนไข เพื่อให้ได้รบัการอนุมัติจากหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งในประเทศเมียนมาร ์จึงมีความไม่แน่นอนว่าจะด าเนินการเสร็จไดอ้ย่างไรและเมื่อไร ซึ่งไม่ไดก้ าหนด

ระยะเวลาที่ชดัเจนและแนน่อน ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนใน MMM โดย Ceminter 

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

งบการเงินขอ้ 28.1 (20 และ 21) และการแปลงสิทธิการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นหุ้นสามัญ จากความ

ไม่แน่นอนดังกล่าว ท าให้มีความเสี่ยงในการโอนหุ้น และสิทธิการเป็นเจ้าของหุ้นใน MMM ของ 
Ceminter 



 [หมายเหตุประกอบงบการเงนิ] 
 

รายงานประจ าปี 2560   135 

 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทรว่ม (Ceminter Pte. Ltd.) มีเงินใหกู้ย้ืมแก่ Max (Myanmar) 

Manufacturing Co., Ltd. ในประเทศเมียนมาร ์เป็นจ านวนเงิน 12.05 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา โดยเป็นเงินใหกู้ย้ืมประเภท

ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีการคิดดอกเบีย้ ครบก าหนดช าระภายใน 2 ปี นบัจากวนัที่จ่ายเงินกู้ และในไตรมาส 2 ปี 2557 

บรษัิทสละสทิธิการเพิ่มทนุใน Ceminter Pte. Ltd. ตามหมายเหตขุอ้ 11.1 จึงท าใหส้ดัสว่นการลงทนุของบรษัิทลดลงจากรอ้ย

ละ 50.30 เป็นรอ้ยละ 44.63 บรษัิทไดจ้ดัประเภทบญัชีเงินลงทนุใน Ceminter Pte. Ltd. จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทรว่ม จึงท า

ใหเ้งินกูย้ืมดงักลา่วไมแ่สดงในงบการเงินรวมตัง้แตไ่ตรมาส 2 ปี 2557 

สญัญาเงินใหกู้ย้ืมดงักลา่วก าหนดใหผู้ใ้หกู้ม้ีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัทดงักลา่ว โดยมี

วงเงินจ านวนรวม 30 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา เพื่อเป็นเงินทนุใหก้บับริษัทดงักลา่วในโครงการก่อสรา้งโรงงาน

ปนูซีเมนตใ์นประเทศเมียนมาร ์

อย่างไรก็ตาม จ านวนเงินใหกู้ย้ืมตามก าหนดดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัความตอ้งการ

เงินทนุของบรษัิทผูกู้ ้

10.สินค้าคงเหลือ 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 

สนิคา้ส าเรจ็รูป 11,548,335 12,661,369 

หกั คา่เผ่ือมลูคา่สนิคา้ลดลง (11,548,335) (12,661,369) 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ -- -- 

 

11.เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2560 2559 2560 2559 

บริษัทร่วม     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 486,330 500,075 459,554 462,861 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุน     

ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย (2,041) (343) -- -- 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (33,076) (13,402) (40,399) (3,307) 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2560 2559 2560 2559 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 451,213 486,330 419,155 459,554 

กจิกำรทีค่วบคุมร่วมกัน     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 4,260 4,290 4 4 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (375) (30) (1) -- 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 3,885 4,260 3 4 

 
เงินลงทุนในบริษัทรว่มและกิจการที่ควบคุมรว่มกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปัน

ผลรบัส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

 

 ร้อยละ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

รำยกำร ควำมเป็นเจำ้ของ วิธีรำคำทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัร่วม       

- LV Technology Engineering (Tianjin) 
      

     Co., Ltd.* 49.00 49.00 77,313 84,765 114,904 115,436 

- Ceminter Pte. Ltd. 
45.48 45.48 194,778 213,551 190,760 211,317 

- Global Cement Capital Partners Ltd.* 
20.00 20.00 147,064 161,238 145,549 159,577 

รวม   419,155 459,554 451,213 486,330 

กจิกำรที่ควบคุมร่วมกนั       

- BLVT, LLC* (ดูหมำยเหตุ 31.5) 
33.33 33.33 3 4 3,885 4,260 
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ทุนช ำระแลว้ 

เงินปันผล (หน่วย : บำท) 

รำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 สกลุเงิน 2560 2559 

บริษทัร่วม      

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

     Co., Ltd.   สหรัฐอเมริกำ   

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

   สหรัฐอเมริกำ   

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

   สหรัฐอเมริกำ   

กจิกำรที่ควบคุมร่วมกนั      

- BLVT, LLC 
300 300 ดอลลำร์ -- -- 

   สหรัฐอเมริกำ   

 

(*) บริษัทไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สียในงบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 เนื่องจากบริษัทรว่ม (LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. และ Global Cement 

Capital Partners Ltd.) และกิจการท่ีควบคมุรว่มกนัไมส่ง่งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มาใหบ้รษัิท 

11.1 เงนิลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd. 

บรษัิทไดเ้ขา้รว่มท าสญัญาเป็นหนึ่งในผูถื้อหุน้รว่มกบัผูถื้อหุน้อีกสามราย  เพื่อลงทนุจดัตัง้บริษัทช่ือ 

Ceminter Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปรใ์นเดือนกุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งมีแผนจะลงทุนใน

โครงการก่อสรา้งโรงงานปนูซีเมนตใ์นประเทศเมียนมาร ์โดยบรษัิทดงักลา่วจะไปลงทนุใน Max (Myanmar) 

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

ดอลลารส์หรฐัอเมริกา จากสญัญาการรว่มทนุดงักลา่ว บริษัทไดร้บัหุน้เป็นจ านวน 5,485,714 หุน้ คิดเป็น

รอ้ยละ 69 ของทุนจดทะเบียนของ Ceminter Pte. Ltd. โดยบริษัทไดซ้ือ้ในราคาหุน้ละ 1.05 ดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา รวมเป็นจ านวนเงิน 5.76 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา (180.81 ลา้นบาท) ต่อมาในเดือน
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พฤษภาคม 2557 บรษัิทไดม้ีการเปลี่ยนแปลงสญัญารว่มทนุบางสว่น โดยไดเ้ปลี่ยนแปลงในสว่นของราคา

ซือ้หุน้จากเดิมราคาหุน้ละ 1.05 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เป็นราคาหุน้ละ 1 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

 ในเดือนธันวาคม 2556 Ceminter Pte. Ltd. ได้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มจากเดิม 

8,000,000 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (8,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 ดอลลารส์หรฐัอเมริกา) เป็น 10,905,000 

ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (10,905,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลารส์หรฐัอเมริกา) โดยออกหุน้ใหม่เพิ่ม 

2,905,000 ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (2,905,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 ดอลลารส์หรฐัอเมริกา) โดย ณ วนัที่ 27 

มกราคม 2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 10,905,000 ดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา 

อยา่งไรก็ตามบรษัิทไดส้ละสทิธิการซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว ท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ใน Ceminter Pte. 

Ltd. ลดลงจากรอ้ยละ 69 เป็นรอ้ยละ 50.30 สดัสว่นการลงทนุค านวณจากใบหุน้ที่ไดร้บัแลว้ บริษัทไดจ้่าย

ค่าหุน้ดงักลา่วแลว้ เป็นจ านวนเงิน 5.96 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา โดยไดร้บัใบหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 

5.76 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา สว่นที่เหลือจ านวนเงิน 0.20 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา (ประมาณ 6.56 

ลา้นบาท) ไดบ้นัทกึเป็นเงินจ่ายลว่งหนา้เพื่อการลงทนุในบรษัิทยอ่ย ตอ่มาบรษัิทไดร้บัใบหุน้ทัง้หมดจ านวน 

5.96 ลา้นหุน้ครบแลว้ เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2557 ไดม้ีมติอนมุตัิการสละสิทธิ

เพิ่มทนุจ านวน 2,000,000 หุน้ ใน Ceminter Pte. Ltd. ใหแ้ก่ Atsawin Mekong Fund Limited เนื่องจาก

บรษัิทไมม่ีเงินลงทนุเพียงพอส าหรบัการเพิ่มทนุโดย Ceminter Pte. Ltd. มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้

ในไตรมาสที่ 2/2557 จ านวน 12,905,000 ดอลลารส์หรฐัอเมริกา ท าใหส้ดัสว่นการลงทนุของบริษัทลดลง

จากรอ้ยละ 50.30 เป็นจ านวนรอ้ยละ 44.63 จึงบนัทกึเงินลงทนุใน Ceminter Pte. Ltd. เป็นบริษัทรว่ม และ

ในไตรมาสที่ 3/2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้จ านวน 13,105,000 ดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา จึงท าใหส้ดัสว่นการลงทนุของบริษัทเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 44.63 เป็นรอ้ยละ 45.48 จากทนุที่

จ่ายลว่งหนา้จ านวน 200,000 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 Ceminter Pte. Ltd. มีสิทธิในการแปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ตาม

สญัญาจ านวนเงิน 393.80 ลา้นบาท (12.05 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) และ 431.76 ลา้นบาท (12.05 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา) ตามล าดบั (ดหูมายเหต ุ9) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 Ceminter Pte. Ltd. มีเงินลงทนุใน MMM โดยมี M.Y Associates Co., 

Ltd. เป็นผูถื้อหุน้แทน ซึง่มีความเสีย่งในการโอนหุน้และสทิธิการเป็นเจา้ของหุน้ใน MMM ของ Ceminter Pte. Ltd. ซึง่

เป็นบรษัิทรว่มของบรษัิท (ดหูมายเหต ุ9) 
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11.2 เงนิลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd. 
บริษัทไดเ้ขา้รว่มท าสญัญาเป็นหนึ่งในผูถื้อหุน้รว่มกบัผูถื้อหุน้อีกสี่ราย เพื่อจดัตัง้บริษัทรว่มทนุช่ือ  Wing Yip 

International Inc. (จดทะเบียนในประเทศบรูไนในเดือนพฤษภาคม 2554) ตอ่มาบรษัิท Wing Yip International Inc. 

ไดเ้ปลีย่นช่ือเป็น Global Cement Capital Partners Ltd. (GCCP) ทัง้นี ้บรษัิทจะมีสดัสว่นการลงทนุในบรษัิท GCCP 

ในอตัรารอ้ยละ 20 

 ทัง้นี ้GCCP จะไปลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงงานปนูซีเมนตป์ระกอบดว้ย Chakrey Ting Cement Factory 

Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา, Kanbawza Industries Limited (KBZI) ในประเทศเมียนมาร,์ C.G. Cement 

Industries Private Ltd. ในประเทศเนปาล และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. ในประเทศเนปาล ใน

อตัรารอ้ยละ 26.00, 13.89, 35.00 และ 35.00 ตามล าดบั โดยในปี 2556 GCCP ไดข้ายเงินลงทนุใน Chakrey Ting 

Cement Factory Co., Ltd. ใหก้บั CCC Holding Limited 

 ในระหว่างปี 2556 และ 2555 GCCP ไดล้งทนุใน C.G. Cement Industries Private Ltd. (Dumkibas) และ 

C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. (Palpa) ในประเทศเนปาล จ านวน 2,240,000 ดอลลารส์หรฐัอเมริกา 

(รวมคา่ธรรมเนียมจ านวน 840,000 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาแลว้) และจ านวน 5,050,000 ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (รวม

ค่าธรรมเนียมจ านวน 3,825,000 ดอลลารส์หรฐัอเมริกาแลว้) ตามล าดบั ค่าธรรมเนียมจ านวนรวม 4,665,000 

ดอลลารส์หรฐัอเมริกา GCCP ไดจ้่ายใหก้ับ Cinnovation Incorporated ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ CG Cement 

Global Pte. Ltd. (CGCG) ซึ่ง CGCG เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ตามหมายเหตขุอ้ 28.1 (18 และ 19) งบการเงินของ 

GCCP ซึ่งบริษัทได้รับล่าสุดเป็นงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้แสดงเงินลงทุนดังกล่าวไว้ใน

บัญชีลูกหนี้อื่น ภายใต้หมวดสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เน่ืองจากทั้งสองบริษัทที่ GCCP ไปลงทุนยงัไม่ได้ไปจด

ทะเบียนเพิ่มทุน (งบการเงินในปี 2555 ของ GCCP ไดแ้สดงเงินลงทุนดังกล่าวไวใ้นบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่

ควบคมุรว่มกนั และในปี 2556 ไดเ้ปลีย่นการบนัทกึบญัชีสว่นของเงินลงทนุที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมเป็นบญัชีลกูหนีอ้ื่น 

และสว่นของค่าธรรมเนียมบนัทึกเป็นบญัชีค่าใชจ้่าย และในปี 2557 ไดเ้ปลี่ยนการบนัทึกสว่นของค่าธรรมเนียมเป็น

บญัชีลกูหนีอ้ื่น) 

 ในปี 2555 GCCP ไดจ้่ายเงินล่วงหนา้ (บนัทึกไวใ้นบญัชีเงินใหกู้ย้ืม) ใหก้รรมการของ GCCP (ซึ่งเป็นอดีต

กรรมการของบริษัท) จ านวน 7 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา เพื่อน าไปลงทนุใน Saudi Danish Cement Company Limited 

(SDCC) ในประเทศสหรฐัอาหรบั เอมิเรตส ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ซึ่งบริษัทดงักลา่วลงทนุใน Kanbawza Industries Ltd. 

ประเทศเมียนมารอ์ีกทอดหนึ่งจ านวน 14 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา ในสดัสว่นรอ้ยละ 16.67 โดยใหบ้คุคลที่เก่ียวขอ้งกนัที่

พ านกัอยู่ในประเทศเมียนมารถื์อหุน้แทน เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายของประเทศเมียนมาร ์การที่ GCCP จะไดส้ิทธิใน

การเป็นผูถื้อหุน้ของ Kanbawza Industries Ltd.โดยสมบรูณจ์ะตอ้งด าเนินการดงันี ้

   ก. ด าเนินการโอนหุน้ Saudi Danish Cement Company Limited ที่ถือในนามอดีตกรรมการบรษัิทคืนให ้GCCP 

โดยอดีตกรรมการบรษัิทซึง่ถือหุน้แทน แจง้ว่ายงัติดปัญหาในการโอนหุน้คืนใหก้บั GCCP ซึ่งจนถึงปัจจุบนัยงัมีความ

ไมแ่นน่อนวา่จะท าการโอนหุน้คืนไดเ้มื่อไร 
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   ข. ด าเนินการโอนหุน้ Kanbawza Industries Ltd. ในประเทศเมียนมาร ์ที่ลงทนุโดย Saudi Danish Cement 

Company Limited มาเป็นของ Saudi Danish Cement Company Limited ซึ่งปัจจุบนัถือหุน้แทนโดยบคุคลที่

เก่ียวขอ้งกนัท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศเมียนมาร ์ปัจจบุนัยงัมีความไม่แน่นอนในการด าเนินการและระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้น

การโอนหุน้ เนื่องจากตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย และขออนมุตัิจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศเมียนมาร  ์

   ดังน้ัน บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนใน KBZI โดย Mr. Ye Htut ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของM.Y 
Associates Co., Ltd เป็นผู้ถอืหุ้นแทน SDCC ซ่ึงลงทุนโดย GCCP ผ่านอดีตกรรมการของบริษัท จากความ
ไม่แน่นอนดังกล่าว ท าให้มีความเสี่ยงในการโอนหุ้น และสิทธิการเป็นเจ้าของหุ้นใน KBZI ของ GCCP ซ่ึง
เป็นบริษัทร่วมของบริษัท 

เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรูไน ไดป้ระกาศแจง้ปิดกิจการส าหรบับริษัทต่างชาติ 

(ดหูมายเหต ุ31.3) 

12.เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย 
 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) ตามวิธีราคาทนุ 

2560 2559 2560 2559 

บริษัทย่อย     

- บรษิัท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ  ากดั 
99.70 99.70 1,005 1,102 

- LV Europe S.A.* 
92.29 92.29 11,223 12,305 

รวม 12,228 13,407 

หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุ (12,228) (13,407) 

เงินลงทนุในบรษิัทยอ่ย - สทุธิ -- -- 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บรษัิท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั ไดเ้รยีกช าระคา่หุน้ใหค้รบเต็มมลูค่าหุน้ 

และบริษัทไดจ้่ายช าระค่าหุน้ครบทัง้จ านวนแลว้ และไดบ้นัทึกค่าเผ่ือการลดมลูค่าของเงินลงทนุในบริษัท โกล คอน

ซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั เพิ่มทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการ เนื่องจากบรษัิทยอ่ยดงักลา่วมีผล

ขาดทนุเกินทนุเป็นจ านวนมาก 

(*) งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อย (LV Europe S.A.) ไม่ส่งงบ

การเงินมาใหบ้รษัิท 
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รายการ ทนุช าระแลว้ 
เงินปันผล (หนว่ย : บาท)                                 

ส  าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 
2560 2559 สกลุเงิน 2560 2559 

บริษัทย่อย      

- บรษิัท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์ 
1,000,000 1,000,000 บาท -- -- 

           เทรดดิง้ จ  ากดั    

  
- LV Europe S.A. 

280,000 280,000 ยโูร -- -- 

 

เงนิลงทุนใน LV Europe S.A. 

     บริษัทรับรูป้ระมาณการหนีส้ินส าหรับผลขาดทุนจากการรับรูส้่วนได้เสียเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัท LV 

Europe S.A. เป็นหนีส้ินของบริษัททัง้รอ้ยละ 100 เนื่องจากบริษัทไดอ้อกหนงัสือสนบัสนุนทางการเงินใหก้ับบริษัท

ยอ่ยดงักลา่วตามจดหมายลงวนัท่ี 11 มิถนุายน 2556 

     ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 11 มิถุนายน 2557 บริษัทไดม้ีมติยกเลิกการสนบัสนนุทาง

การเงินกบับรษัิทยอ่ยดงักลา่วแลว้ 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 

ผลขาดทนุเกินกวา่เงินลงทนุ   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,999 3,021 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (263) (22) 

รวม 2,736 2,999 

 

     เมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2558 มีมติอนุมตัิในหลกัการใหย้กเลิกการ

จ าหนา่ยเงินลงทนุใน LV Europe S.A. และมีมติอนมุตัิในหลกัการใหจ้ดทะเบียนเลกิ  LV Europe S.A. 
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     ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินของ LV Europe S.A. (บริษัทไดร้บังบการเงินซึ่งจดัท าโดย

ผูบ้ริหารลา่สดุงวด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) มีหนีส้ินเกินกว่าสินทรพัยจ์ านวน 1.16 ลา้นยโูร (45 ลา้นบาท) และ 

1.16 ลา้นยโูร (44 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

13.เงนิลงทุนท่ัวไป 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สดัสว่นการถือหุน้ (%) มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัโอน 
ราคาทนุ 

บริษัท  เปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

LNV Technology Private Ltd. 16 16 56,481 61,925 553 607 

 

บริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ทนุช าระแลว้ 

เงินปันผล 

ส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2560 2559 

LNV Technology Private 

Ltd. 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,934 3,934 -- -- 

 

ในปี 2560 และ 2559 บรษัิทไดน้ าหุน้ของ LNV Technology Private Ltd. จ านวน 9,250 หุน้ ไปเป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั (ดหูมายเหต ุ19) 

 

14.เงนิฝากระยะยาวและเงนิฝากที่ติดภาระค า้ประกันกับสถาบันการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไดน้ าเงินฝากธนาคาร ไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร

พาณิชย ์เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัการรบัจา้งงานโดยมีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 0.03 - 1.55 ตอ่ปี 
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15.เงนิประกันตามสัญญาก่อสร้าง 
 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ28.3) 239,636 282,977 

กิจการอื่น 267,756 288,243 

รวม 507,392 571,220 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (177,241) (191,887) 

เงินประกนัตามสญัญาก่อสรา้ง - สทุธิ 330,151 379,333 

 

 

16.อุปกรณ ์

งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
อปุกรณ ์

เครือ่งใช ้

ส านกังาน 

เครือ่งตกแตง่ 

และติดตัง้ 
ยานพาหนะ 

ยานพาหนะ 

รวม ตามสญัญาเชา่ 

การเงิน 

ราคาทุน       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 1,431,881 9,922,327 4,793,828 3,512,078 6,135,060 25,795,174 

ซือ้เพิ่ม -- 210,509 -- -- -- 210,509 

จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย -- (1,014,715) -- (3,512,078) -- (4,526,793) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (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 

ซือ้เพิ่ม -- -- -- -- -- -- 

จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย -- (219,853) -- -- (2,042,349) (2,262,202) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (124,974) (776,983) (418,404) -- (355,927) (1,676,288) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,296,675 8,061,622 4,341,166 -- 3,692,941 17,392,404 



 [หมายเหตุประกอบงบการเงนิ] 
 

รายงานประจ าปี 2560   144 

 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 1,373,185 9,363,758 4,564,701 3,512,006 172,543 18,986,193 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี 2559 35,035 203,696 223,222 -- 900,024 1,361,977 

จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย -- (1,009,044) -- (3,512,006) -- (4,521,050) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (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 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี 2560 14,813 182,475 -- -- 698,163 895,451 

จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย -- (218,274) -- -- (497,716) (715,990) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (123,639) (735,331) (418,327) -- (80,253) (1,357,550) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,290,049 7,730,578 4,340,371 -- 1,205,185 14,566,183 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี       

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,626 331,044 795 -- 2,487,756 2,826,221 

 

17.สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 22,871,644 

ซือ้เพิ่ม 60,000 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (163,897) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 22,767,747 

ซือ้เพิ่ม -- 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,001,464) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 20,766,283 
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ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 22,870,406 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 2559 97 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (163,438) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 22,707,065 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 2560 11,278 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,996,545) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 20,721,798 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 60,682 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 44,485 

 

18.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ28.3) 177,133 192,140 177,133 192,588 

กิจการอื่น 149,978 137,591 149,878 137,489 

รวม 327,111 329,731 327,011 330,077 

 

19.เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบีย้(%) 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บคุคล       

    ยอดคงเหลอืยกมาตน้ปี 19,921,869 19,920,907 19,921,869 19,920,907   

    บวก กูเ้พิ่มระหวา่งปี -- -- -- --   
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    หกั ช าระคืนระหวา่งปี -- -- -- --   

    บวก ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 1,776,194 140,269 1,776,194 140,269   

    บวก(หกั) ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,828,076) (139,307) (1,828,076) (139,307)   

   ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 19,869,987 19,921,869 19,869,987 19,921,869 6.00 6.00 

รวมเงินกูย้ืมจากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 19,869,987 19,921,869 19,869,987 19,921,869   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

Ceminter Pte. Ltd.       

    ยอดคงเหลอืยกมาตน้ปี 35,830,700 36,088,600 35,830,700 36,088,600   

    บวก กูเ้พิ่มระหวา่งปี -- -- -- --   

    หกั ช าระคืนระหวา่งปี -- -- -- --   

    บวก(หกั) ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (3,149,800) (257,900) (3,149,800) (257,900)   

 ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 32,680,900 35,830,700 32,680,900 35,830,700 1.00 1.00 

บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากัด       

    ยอดคงเหลอืยกมาตน้ปี -- -- 11,451,091 11,450,538   

    บวก กูเ้พิ่มระหวา่งปี -- -- -- --   

    หกั ช าระคืนระหวา่งปี (*) -- -- (11,195,849) --   

    บวก ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น -- -- 793,694 80,626   

    บวก(หกั) ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -- -- (1,048,936) (80,073)   

   ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี -- -- -- 11,451,091 2.00 2.00 

รวมเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,680,900 35,830,700 32,680,900 47,281,791   

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและ       

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,550,887 55,752,569 52,550,887 67,203,660   
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(*) ในเดือนกนัยายน 2557 บริษัทไดอ้อกตั๋วสญัญาใชเ้งินใหแ้ก่บริษัทย่อย (บริษัท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ 

จ ากัด) เป็นจ านวนเงินรวม 11.50 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามตั๋วสญัญาใช้เงินดงักล่าวไม่มีหลกัทรพัยค์  า้

ประกนั และมีการค านวณดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2 ต่อปี ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยดงักลา่ว

ได้ท าบันทึกข้อตกลงในการหักกลบลบหนีร้ะหว่างกัน โดยบริษัทน าบัญชีลูกหนีก้ารค้าบริษัทย่อยดังกล่าว จ านวน 

21,649,855.96 บาท ไปหกักลบลบหนีก้บัเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย จ านวน 11,496,000.00 บาท และดอกเบีย้คา้ง

จ่าย จ านวน 598,894.90 บาท ซึ่งหลงัจากการหักกลบลบหนี ้บริษัทคงเหลือบัญชีลูกหนีก้ารคา้บริษัทย่อย เป็นจ านวน 

9,554,961.06 บาท 

เมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทไดท้ าสญัญากูย้ืมเงินจากบคุคลธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผูก้่อตัง้บริษัทเป็น

จ านวนเงิน 20 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.00 ตอ่ปี ก าหนดช าระคืนภายใน 6 เดือน หรือ ภายใน 30 วนันบัจาก

วนัเรยีกช าระคืน ทัง้นี ้บรษัิทไดน้ าหุน้ของ LNV Technology Private Ltd. จ านวน 9,250 หุน้ วางเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนั 

ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทไดท้ าสญัญากูเ้งินจากบริษัทย่อย (Ceminter Pte. Ltd.) เป็นจ านวนเงิน 1 ลา้น

ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา มีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปีหรอื 30 วนันบัแตเ่มื่อทวงถาม เงินกูย้ืมดงักลา่วเป็นเงินกูย้ืมประเภทไม่

มีหลกัทรพัยค์  า้ประกนั และมีการค านวณดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อปี ทัง้นี ้บริษัทจดัประเภทเงินลงทนุจากบริษัทย่อย

เป็นบรษัิทรว่มตัง้แตไ่ตรมาส 2 ปี 2557 (ดหูมายเหต ุ11.1) 

20.เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ28.3) 197,733 216,791 

กิจการอื่น 105,170 115,847 

รวม 302,903 332,638 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [หมายเหตุประกอบงบการเงนิ] 
 

รายงานประจ าปี 2560   148 

 

21.หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 

ไมเ่กิน 1 ปี 556,276    849,310 

เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 1,163,493 2,830,526 

รวมจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจา่ย 1,719,769 3,679,836 

หกั สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (556,276) (849,310) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน-สทุธิ     1,163,493 2,830,526 

 
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้นีส้นิหมนุเวียน 

22.ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 
 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์   

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,898 2,406 

ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั -- 316 

ตน้ทนุดอกเบีย้ -- 84 

ผลประโยชนท์ี่จ่ายในระหวา่งปี (1,898) (896) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -- (12) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -- 1,898 

 
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งันี ้

 

 

 

 



 [หมายเหตุประกอบงบการเงนิ] 
 

รายงานประจ าปี 2560   149 

 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 

อตัราคิดลด 3.60% ตอ่ปี 

อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 4.00-10.00% ตอ่ปี 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังานโดยเฉลีย่ 0-25.00% ตอ่ปี 

 
23.กองทุนส ารองลีย้งชีพ 

  กลุม่บรษัิทไดจ้ดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวสัดิการ

ตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานเมื่อลาออกจากงานหรือครบอายกุารท างาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดย

พนกังานจ่ายสะสมสว่นหนึง่และบรษัิทจ่ายสมทบอีกสว่นหนึ่งในอตัรา 2-10% ของเงินเดือน ทัง้นีก้ลุม่บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท

หลกัทรพัยแ์หง่หนึง่เป็นผูจ้ดัการกองทนุเพื่อบรหิารกองทนุดงักลา่ว 

    เ งินสมทบกองทุนส ารองเลี ้ยง ชีพในส่วนของกลุ่มบริษัทที่จ่ายส าหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย  

ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจ านวน 0.20 ลา้นบาท และ 1.91 ลา้น

บาท ตามล าดบั 

  เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2560 กลุม่บริษัทไดข้องดการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเขา้กองทนุตัง้แต่เดือนมีนาคม 

2560 หรอืจนกวา่จะมีสมาชิกสมคัรเขา้กองทนุเป็นตน้ไป 

24.ภาษีเงนิได้ 
  ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลทางภาษีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค านวณ

จากก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชี ปรบัปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอื่นบางรายการที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดห้รือรายจ่ายที่

ตอ้งหา้มในการค านวณภาษีเงินได ้และปรบัปรุงดว้ยผลขาดทนุสทุธิยกมาไมเ่กิน 5 รอบระยะเวลาบญัชีบรษัิทและบรษัิทยอ่ย

ค านวณภาษีเงินได ้ในปี 2560 และ 2559 ในอตัรารอ้ยละ 20 
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  คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่รบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ประกอบดว้ย 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2560 2559 2560 2559 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 7,428 24,850 -- -- 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว -- -- -- -- 

 รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 7,428 24,850 -- -- 

 

  กลุม่บริษัทไม่บนัทึกรบัรูส้ินทรพัย/์หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เนื่องจากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่กลุม่บริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษี

ในอนาคตอนัใกลเ้พียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ดใ้ช้ 

 

25.ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทจะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น

เงินทนุส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุ

ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน ทนุส ารองดงักลา่วจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
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26.การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

วสัดกุ่อสรา้ง วสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ปและผูร้บัเหมาชว่ง 680,410 135,030,848 680,410 135,030,848 

ซือ้สนิคา้เพื่อขาย 64,219 64,405,436 64,219 64,405,436 

คา่รบัประกนัผลงานโครงการและคา่ชดเชยลกูคา้ 3,858,210 (9,959,448) 3,858,210 (9,959,448) 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 13,929,346 25,440,855 13,929,346 25,440,855 

คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 23,489,812 51,501,033 23,489,812 51,501,033 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 906,729 1,362,074 906,729 1,362,074 

ตน้ทนุทางการเงิน 1,974,529 2,104,946 2,127,261 2,334,525 

คา่ใชจ้า่ยอื่น 26,472,676 64,762,981 31,377,161 63,013,804 

 รวมคา่ใชจ้า่ย 71,375,931 334,648,725 76,433,148 333,129,127 
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27.ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ภายหน้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษัิทมีภาระผกูพนั และหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ ดงันี ้

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนนิงานท่ียกเลกิไมไ่ด ้   

ภายในหนึง่ปี 1,992 4,692 

หลงัจากหนึง่ปีแตไ่มเ่กินสองปี -- 2,392 

รวม 1,992 7,084 

ภาระผกูพนัอื่นๆ ที่ยงัไมไ่ดใ้ช ้   

หนงัสอืค า้ประกนั -- 6,050 

 
- ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานหลายสญัญาซึง่ครอบคลมุถึงสญัญาเช่าอปุกรณส์ านกังาน พืน้ที่ส  านกังาน และ

สิง่อ านวยความสะดวกที่เก่ียวขอ้งเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะครบก าหนดในระหวา่งปี 2561  
- ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการจดัหาเครือ่งจกัรเพื่อโครงการที่ไดท้  าสญัญากบัลกูคา้แลว้ เป็นจ านวนเงิน 11.80 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา (ทัง้สองปี) 
- ภาระผกูพนัเก่ียวกับการบริการในการติดตัง้และอื่นๆ เพื่อโครงการที่ไดท้  าสญัญากบัลกูคา้แลว้ เป็นจ านวนเงิน 0.28 

ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (ทัง้สองปี) 
 28.รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทมีรายการบญัชีที่เกิดขึน้กบับริษัทย่อย และบริษัทหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้กลุม่เดียวกนัหรือมี

กรรมการรว่มกนั ยอดคงเหลอืและรายการระหวา่งกนัท่ีส  าคญัระหวา่งบรษัิทกบับรษัิทยอ่ย และบรษัิทหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้ง

กนั มีรายละเอียดดงันี ้

                28.1ลักษณะความสัมพันธข์องบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ช่ือกิจการ/บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 
จดัตัง้ใน 

ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ประเทศ/สญัชาต ิ

บรษัิทยอ่ย    
1. บรษัิท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์ ประเทศไทย ที่ปรกึษาดา้น บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.70  
     เทรดดิง้ จ ากดั  วิศวกรรมเครือ่งกล  

2. LV Europe S.A. ฝรั่งเศส ที่ปรกึษาดา้น บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 92.29  
  วิศวกรรมเครือ่งกล  
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ช่ือกิจการ/บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 
จดัตัง้ใน 

ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ประเทศ/สญัชาต ิ

บรษัิทรว่ม    
3.LVTechnology Engineering  สาธารณรฐั ผูจ้ดัจ าหนา่ยเครือ่งจกัร บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 49 
     (Tianjin) Co., Ltd. (LVTC) ประชาชนจีน   

4.Ceminter Pte. Ltd. สงิคโปร ์ ลงทนุในบรษัิทอื่น บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 45.48  
5.Global Cement Capital  บรูไน                 ลงทนุในบรษัิทอื่น บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 20 และมีกรรมการรว่มกนั 
     Partners Ltd. (GCCP) ดารุสซาลาม   

กิจการท่ีควบคมุรว่มกนั    
6.BLVT, LLC สหรฐัอเมรกิา ที่ปรกึษาดา้น บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 33.33 

  วิศวกรรมเครือ่งกล  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
7.M.Y. Cement Pte. Ltd. สงิคโปร ์ ลงทนุในบรษัิทอื่น บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแหง่หนึง่ 
8.LNV Technology Private Ltd.  อินเดีย ที่ปรกึษาดา้น  บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 16 และ LNVT ถือหุน้ 
     (LNVT)  วิศวกรรมเครือ่งกล ใน GCCP ประมาณรอ้ยละ 10 
  โดยการออกแบบ    
  พฒันา และปรบัปรุง  
  ประสทิธิภาพของ  
  เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์  
  ส าหรบัอตุสาหกรรม  
  ซีเมนต ์และ  
  อตุสาหกรรมที ่  

  เก่ียวขอ้ง  

9.C.G. Cement Industries  เนปาล ผลติและจ าหนา่ย GCCP ถือหุน้รอ้ยละ 35 

     Private Ltd.  ปนูซีเมนต ์  

10.C.G. Cement Industries  เนปาล ผลติและจ าหนา่ย GCCP ถือหุน้รอ้ยละ 35 

     Palpa Private Ltd.    ปนูซีเมนต ์  

11.Saudi Danish Cement  สหรฐัอาหรบั ลงทนุในบรษัิทอื่น Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen (อดีต  

    Company Ltd. (SDCC) เอมิเรตส ์  กรรมการบรษัิท) เป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 50 

   * ถือหุน้แทน GCCP และจะโอนหุน้คืนให ้

   GCCP  อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตปี่ 2555 จนถึง  
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   ปัจจบุนั ยงัไมม่ีการโอนหุน้คืน 

12.NAJM Investment Ltd. สหรฐัอาหรบั ลงทนุในบรษัิทอื่น GCCP ถือหุน้รอ้ยละ 50 

 เอมิเรตส ์   

13.Precitech Manufacturing  อินเดีย ผูจ้ดัจ าหนา่ยเครือ่งจกัร LNVT ถือหุน้รอ้ยละ 100 

     Private Ltd.    

14.Vertex Cement (P) Ltd. อินเดีย ผลติและจ าหนา่ย LNVT ถือหุน้รอ้ยละ 50 

  ปนูซีเมนต ์  

ช่ือกิจการ/บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั 
จดัตัง้ใน 

ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ประเทศ/สญัชาต ิ

15.Star Cement Lda   โมซมับิก ผลติและจ าหนา่ย NAJM ถือหุน้รอ้ยละ 60 
  ปนูซีเมนต ์  

16.Kanbawza Industries Ltd. เมียนมาร ์ ผลติและจ าหนา่ย SDCC ถือหุน้รอ้ยละ 16.67 (ถือหุน้แทนโดย  
  ปนูซีเมนต ์ Mr. Ye Htut) 

17.LV (Tianjin) International  สาธารณรฐั ผูจ้ดัจ าหนา่ยเครือ่งจกัร LVTC ถือหุน้รอ้ยละ 100 
     Trading Co., Ltd. ประชาชนจีน   

18.CG Cement Global Pte. Ltd. สงิคโปร ์ ลงทนุในบรษัิทอื่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท (ถือหุน้รอ้ยละ  
     (CGCG)   9.76) 

19.Cinnovation Incorporated เนปาล ลงทนุในบรษัิทอื่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ CG Cement Global 
Pte.  

   Ltd. 
20.M.Y Associates Co., Ltd. เมียนมาร ์ ผูจ้ดัจ าหนา่ยสนิคา้ ผูแ้ทนของ Ceminter Pte. Ltd. และผูแ้ทนของ  

   SDCC โดย Mr.Ye Htut เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
21.Max )MM amna r(   เมียนมาร ์ ผลติและจ าหนา่ย Ceminter Pte. Ltd. ถือหุน้รอ้ยละ 10  

     Manufacturing Co., Ltd.     ปนูซีเมนต ์ (ถือหุน้แทนโดย M.Y Associates Co., Ltd.) 
22.Gold Cement Co., Ltd. เมียนมาร ์ ผูจ้ดัจ าหนา่ยสนิคา้ Mr. Ye Htut (บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั) เป็นผูถื้อ 
   หุน้รายใหญ่ 
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั    
1. Mr. Hans-Jorgen Ibsen 

Nielsen 
เดนมารก์ นกัธุรกิจ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท และเป็นอดีต  

   ประธานกรรมการบรหิารของบรษัิท Mr. Hans- 
   Jorgen Ibsen Nielsen ไดล้าออกตัง้แตว่นัท่ี 9 
   กรกฎาคม 2556 และมาด ารงต าแหนง่เป็นท่ี 
   ปรกึษาของบรษัิท ซึง่ปัจจบุนัไมไ่ดเ้ป็น 
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   พนกังานของบรษัิทแลว้ 
2. Mr. Ye Htut เมียนมาร ์ นกัธุรกิจ ผูแ้ทนของ SDCC และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

   ของ M.Y Associates Co., Ltd. 
 

นโยบายการก าหนดราคารายการระหวา่งกนัประกอบดว้ย 

รายไดค้่าที่ปรกึษาทางเทคนิค รายไดจ้ากสญัญาการใหบ้ริการ และตน้ทนุสญัญาการใหบ้ริการ ที่แสดงในงบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป โดยมีการก าหนดราคาหรือค่าตอบแทนเป็นไปตามสญัญาที่ไดต้กลง

กนัไว ้

28.2รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
 รายได ้คา่ใชจ้่าย และรายการอื่นส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

   (หนว่ย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

บริษัทยอ่ย        

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร --  --  --  274 

ตน้ทนุทางการเงิน --  --  153  230 

        

บริษัทร่วม        

ตน้ทนุขายและบรกิาร --  47,722  --  47,722 

ตน้ทนุทางการเงิน 339  354  339  354 

        

        

กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร --  131,767  --  131,767 

ตน้ทนุขายและบรกิาร --  16,386  --  16,386 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั        
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   (หนว่ย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร --  76  --  76 

ตน้ทนุทางการเงิน 1,408  1,412  1,408  1,412 

        

ผู้บริหารส าคัญ        

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั (*)        

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 13,929  25,332  13,929  25,332 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน --  109  --  109 

รวมคา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 13,929  25,441  13,929  25,441 

        

(*) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเ้ป็นผลประโยชนท์ี่จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน

ไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชนต์อบแทนในรูปอื่น ทัง้นีผู้บ้ริหารของบริษัทหมายถึง

บคุคลที่ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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28.3สินทรัพยแ์ละหนี้สินระหว่างกัน 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น     

บรษัิทยอ่ย     

- LV Europe S.A.* -- -- 16,849 16,285 

- บรษัิท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั -- -- 10,554 24,031 

บรษัิทรว่ม     

-  Global Cement Capital Partners Ltd. 44 48 44 48 

-  LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.* 22,041 24,403 22,041 24,403 

-  Ceminter Pte Ltd. 5 6 5 6 

กิจการท่ีควบคมุรว่มกนั     

-  BLVT, LLC* 392 430 392 430 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

-  LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd. 19,429 18,779 19,429 18,779 

-  LNV Technology Private Ltd.* 14,394 15,782 14,394 15,782 

-  Max (MMamnar) Manufacturing Co., Ltd. 74,352 81,518 74,352 81,518 

-  Kanbawza Industries Ltd. 1,640 1,798 1,640 1,798 

-  Gold Cement Company Limited 2,039 2,235 2,039 2,235 

รวม 134,336 144,999 161,739 185,315 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู* (34,746) (38,095) (51,595) (54,380) 

สุทธิ 99,590 106,904 110,144 130,935 

รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

- Star Cement Lda. 1,015 1,113 1,015 1,113 

- Kanbawza Industries Ltd. 2,669 2,926 2,669 2,926 

รวม 3,684 4,039 3,684 4,039 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,684) (4,039) (3,684) (4,039) 

สุทธิ -- -- -- -- 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

เงนิจ่ายลว่งหน้าแก่ผู้จัดจ าหน่าย     

บรษัิทรว่ม     

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.* 
27,080 29,689 27,080 29,689 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd. 
701 769 701 769 

รวม 27,781 30,458 27,781 30,458 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู* (15,897) (19,387) (15,897) (19,387) 

สุทธิ 11,884 11,071 11,884 11,071 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้น     

บรษัิทยอ่ย     

- LV Europe S.A. -- -- 23,919 23,118 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -- -- (23,919) (23,118) 

สุทธิ -- -- -- -- 

เงนิประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- Kanbawza Industries Ltd.* 184,046 222,029 184,046 222,029 

-  Max (MMamnar) Manufacturing Co., Ltd. 55,590 60,948 55,590 60,948 

รวม 239,636 282,977 239,636 282,977 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู* (130,724) (143,323) (130,724) (143,323) 

สุทธิ 108,912 139,654 108,912 139,654 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่     

บรษัิทยอ่ย     
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

-   บรษัิท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั -- -- -- 448 

บรษัิทรว่ม     

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. 
120,803 132,418 120,803 132,418 

- Ceminter Pte. Ltd. 
768 484 768 484 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- LNV Technology Private Ltd. 
24,554 26,921 24,554 26,921 

- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd. 
15,354 16,834 15,354 16,834 

- M.Y Associates  Co., Ltd. 
7,101 7,785 7,101 7,785 

- Kanbawza Industries Ltd. 
83 91 83 91 

- Gold Cement Co., Ltd. 
5,634 6,177 5,634 6,177 

- Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen 
2,836 1,430 2,836 1,430 

รวม 177,133 192,140 177,133 192,588 

เงนิกู้ยมืระยะสั้น     

บริษัทย่อย     

- บริษัท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั -- -- -- 11,451 

บริษัทรว่ม     

- Ceminter Pte. Ltd. 32,681 35,831 32,681 35,831 

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- Mr. Hans - Jorgen Ibsen Nielsen 19,870 19,922 19,870 19,922 

รวม 52,551 55,753 52,551 67,204 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- Kanbawza Industries Ltd. 
4,317 4,733 4,317 4,733 

- Max (MMamnar) Manufacturing Co., Ltd. 
193,416 212,058 193,416 212,058 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

รวม 197,733 216,791 197,733 216,791 

ค่านายหน้าค้างจ่าย     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- M.Y Associates  Co., Ltd. 
24,833 21,305 24,833 21,305 

 

29.การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ใหบ้ริการปรึกษาดา้นวิศวกรรมเครื่องกล โดยการออกแบบ 

พฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพของเครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ส าหรบัอตุสาหกรรมซีเมนตแ์ละอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกนัทั่ว

โลก และด าเนินธุรกิจในสว่นงานทางภมูิศาสตร ์ดงันี ้

 

งบการเงินรวม 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร ์   

ขายและบริการในประเทศ 6,936 42,612 

ขายและบริการตา่งประเทศ   

- ทวีปอเมริกา 133 92,954 

- ทวีปยโุรป -- 461 

- ทวีปเอเชีย 207 167,239 

รวม 7,276 303,266 

 

30.คดีฟ้องร้อง 
30.1 บรษัิทถกูฟอ้งรอ้งด าเนินคดี มีดงันี ้

30.1.1 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทถูกเจา้หนีร้ายหนึ่งซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศญ่ีปุ่ นไดย้ื่นค ารอ้งคดีแพง่ตอ่ส านกังานอนญุาโตตลุาการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ใหช้ าระหนีค้่าวสัดุ
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ก่อสรา้ง และคา่ด าเนินการติดตัง้ รวมจ านวน 69.15 ลา้นบาท (2.02 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา และ 8.13 ลา้นเยน) 
พร้อมดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้องจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ ต่อมาส านักงาน
อนญุาโตตลุาการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดไ้กล่เกลี่ยโดยเจา้หนีด้งักลา่วยินยอมลดหนีใ้หเ้หลือเพียง 1.84 
ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา และผ่อนช าระภายในระยะเวลา 6 ปี โดยผ่อนช าระทกุๆ 6 เดือน ก าหนดช าระงวดแรก 
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 จ านวน 100,000 ดอลลารส์หรัฐอเมริกา ที่เหลือผ่อนช าระ 11 งวด ๆ ละไม่นอ้ยกว่า 
150,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริษัทได้ช าระแล้ว 5 งวด เป็นจ านวนเงิน 841,454.37 ดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา ยงัคงคา้งช าระอีก 6 งวด เป็นจ านวนเงิน 0.89 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
 

30.1.2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 บริษัทถูกเจ้าหนีใ้นประเทศรายหนึ่งฟ้องรอ้งให้บริษัทช าระค่าสินคา้เป็น
จ านวนเงิน 27.44 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ 2.93 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 30.37 ลา้นบาท ต่อมาวันที่ 30 
ธนัวาคม 2557 บรษัิทตกลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความตอ่หนา้ศาล โดยบริษัทยินยอมจ่ายช าระหนีจ้  านวน 
25.30 ลา้นบาท โดยขอผ่อนช าระเป็นทกุๆ 3 เดือน งวดละ 1,405,478.44 บาท รวม 18 งวด (ในระยะเวลา 4 ปี 6 
เดือน) เริ่มงวดแรกในเดือนเมษายน 2558 ปัจจุบนับริษัทไดจ้่ายช าระแลว้ 8 งวด เป็นจ านวนเงิน 11.25 ลา้นบาท 
ยงัคงคา้งช าระอีก 10 งวด เป็นจ านวนเงิน 14.05 ลา้นบาท 
30.1.3 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บรษัิทถกูพนกังาน 2 ราย ฟอ้งรอ้งบรษัิทในเรื่องการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยให้
บริษัทจ่ายค่าเสียหายรายหนึ่งเป็นจ านวน 748,280.00 บาท และอีกรายหนึ่งเป็นจ านวน 852,320.00 บาท พรอ้ม
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของเงินตน้ดงักลา่ว นบัตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระ
เสรจ็สิน้แก่โจทกท์ัง้สอง 
 

30.1.4 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บรษัิทถกูอดีตกรรมการท่านหนึ่งฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทช าระหนีต้ามสญัญากูย้ืมเงิน
เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 6 ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เป็นตน้ไปจนกว่า
จะช าระเสร็จแก่โจทก ์ดอกเบีย้จนถึงวันฟ้องคิดเป็นจ านวน 2.31 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 22.31 ลา้นบาท 
ปัจจุบนับริษัทไดจ้่ายช าระหนีแ้ลว้ เป็นจ านวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ยงัคงมีหนีท้ี่คา้งช าระอีกเป็นจ านวนเงิน 21.38 
ลา้นบาท 
 

30.1.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บรษัิทถกูพนกังาน 1 ราย เป็นโจทกฟ์้องบริษัทในเรื่องการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม 
โดยใหบ้ริษัทจ่ายค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 9,857,000 บาท พรอ้มดอกเบีย้ 7.5% ต่อปี ปัจจุบนัศาลจ าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความเป็นการชั่วคราว 
 

30.1.6 ในเดือนกุมภาพนัธ ์2560 บริษัทถกูพนกังาน 1 ราย เป็นโจทกฟ์้องบริษัทในเรื่องการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม 
โดยใหบ้รษัิทจ่ายคา่เสยีหายเป็นจ านวนเงิน 1,004,792 บาท ปัจจบุนัศาลจ าหนา่ยคดีออกจากสารบบความเป็นการ
ชั่วคราว 
 

30.1.7 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 บริษัทถกูพนกังานอยัการ เป็นโจทกฟ์้องบริษัทในเรื่องการไม่จดัท าและส่งงบ
การเงินประจ ารอบปีบญัชีปี 2558 และไมส่ง่แบบแสดงรายการ 56-1 และ 56-2 ไม่สง่งบการเงินไตรมาสที่ 1 และที่ 
2 ของปี 2559 ภายในก าหนด โดยศาลพิพากษาลงโทษปรบับรษัิทเป็นจ านวนเงิน 516,250 บาท และปรบัรายวนัอีก
วนัละ 250 บาท นบัแต่วนัฟ้อง (24 กุมภาพนัธ ์2560) เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2561 บริษัทถกูอายดัเงินในบญัชีเงิน



 [หมายเหตุประกอบงบการเงนิ] 
 

รายงานประจ าปี 2560   164 

 

ฝากธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) เลขที่บญัชี 11476634 จ านวน 146,248.10 บาท และสว่นที่เหลือยงัไม่ไดจ้่าย
ช าระ โดยบรษัิทไดท้ าหนงัสอืยื่นตอ่พนกังานอยัการขอใหง้ดการบงัคบัคดีไวก้่อน 
 

30.1.8 ในเดือนมีนาคม 2560 บรษัิทถกูเจา้หนีใ้นประเทศรายหนึง่เป็นโจทกฟ์อ้งบรษัิทใหล้ม้ละลาย เนื่องจากคา้ง
ช าระหนีเ้ป็นจ านวนเงิน 2,295,000 บาท และตอ่มาในวนัท่ี 18 ตลุาคม 2561 โจทกไ์ดถ้อนฟอ้งแลว้ 

 

30.2 บรษัิทไดย้ื่นฟอ้งรอ้งด าเนินคดี มีดงันี ้
30.2.1 เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 บรษัิทไดร้อ้งทกุขก์ลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการ
ปราบปรามใหด้ าเนินคดีกบัอดีตกรรมการทา่นหนึง่ เนื่องจากบรษัิทไดต้รวจสอบพบวา่ ในช่วงปี 2554 อดีตกรรมการ
ท่านดังกล่าว ซึ่งในขณะนัน้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้สั่งให้โอนเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทใน
ตา่งประเทศในลกัษณะที่ผิดวตัถปุระสงคข์องบรษัิท ไปเขา้บญัชีบคุคลที่สามในต่างประเทศจ านวน 3 ครัง้ รวมเป็น
จ านวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยพนกังานสอบสวนกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปรามไดร้บัเป็นหมายเลขคดี 
39/2559 และทางส านกังานอยัการสงูสดุไดม้คี  าสั่งใหพ้นกังานอยัการท าการสอบสวนรว่มกบัพนกังานสอบสวน เพื่อ
ด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายตอ่ไป 
30.2.2 เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 บรษัิทไดฟ้อ้งรอ้งอดีตกรรมการทา่นหนึง่ ขอ้หายกัยอกทรพัยเ์ป็นจ านวน 4 ลา้น
ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (144 ลา้นบาท) จาก Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยของบรษัิท GCCP โดยบรษัิทไดล้งทนุรว่มถือหุน้ทางออ้มใน SDCC ซึ่งจดทะเบียน ณ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมิเรตส ์อดีตกรรมการทา่นดงักลา่วยกัยอกเงินไปโดยทจุรติ ซึง่เมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 ศาลชัน้ตน้มีค า
พิพากษายกฟอ้ง ตอ่มาวนัท่ี 9 สงิหาคม 2560 บรษัิทไดย้ื่นอทุธรณ ์และเมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2561 ศาลอทุธรณม์ีค  า
พิพากษายกอทุธรณ ์ซึง่ทางบรษัิทไดย้อมรบัค าตดัสนิของศาลและใหถื้อวา่เป็นท่ีสิน้สดุแลว้ 
 

30.2.3 เมื่อวนัที่ 3 มิถนุายน 2559 บริษัทไดฟ้้องรอ้งอดีตกรรมการท่านหนึ่ง ขอใหค้ืนเงินเดือนค่าจา้งต่างๆ เช่น 
คา่เดินทางไปตา่งประเทศ คา่เบีย้เลีย้ง ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่รบัไปจากบริษัทเป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน หรือ 28 เดือน โดย
กลา่วหาวา่อดีตกรรมการดงักลา่วเอาเวลาที่ตอ้งท างานใหบ้รษัิทไปท างานสว่นตวั ไปเป็นกรรมการและที่ปรกึษาและ
ท างานใหบ้รษัิทอื่นในตา่งประเทศ ขอใหค้ืนเงินดงักลา่วจ านวน 13,609,347.34 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อ
ปี นบัแตว่นัถดัจากวนัฟอ้งจนกวา่จะช าระเสรจ็ เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 ศาลไดพ้ิจารณาใหจ้ าหนา่ยคดีออกจาก
สารบบความแลว้ เนื่องจากโจทกท์ิง้ฟอ้ง เพิกเฉยไมด่  าเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลก าหนด 
 

30.2.4 เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดฟ้้องรอ้งพนักงานตรวจแรงงาน ขอใหเ้พิกถอนค าสั่งที่ใหบ้ริษัท
จ่ายเงินค่าชดเชยการเลิกจา้งแก่พนกังาน 61 คน เป็นจ านวนเงิน 20,230,213 บาท เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 2560 
บริษัทไดย้ื่นค ารอ้งขอขยายเวลาการวางเงินจ านวนดงักล่าว (ครัง้ที่ 4) ศาลมีค าสั่งไม่อนุญาต และยกค ารอ้ง ซึ่ง
บรษัิทไดย้ื่นอทุธรณอ์ีกครัง้ในวนัที่ 16 ตลุาคม 2560 และเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2560 ศาลอทุธรณค์ดีช านญัพิเศษ
ไดม้ีค  าพิพากษายืนค าสั่งไมอ่นญุาตและยกค ารอ้งของบรษัิท 
 

31.เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
31.1  บรษัิทถกูฟอ้งรอ้งด าเนินคดี ซึง่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ดงันี ้
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               31.1.1ในเดือนกนัยายน 2561 บริษัทถกูเจา้หนีใ้นประเทศรายหนึ่งเป็นโจทกฟ์้องบริษัทในเรื่องการผิดสญัญาเช่าและ
บรกิารอาคารส านกังาน โดยใหบ้ริษัทจ่ายช าระค่าเช่าที่คา้งช าระและค่าเสียหายรวมเป็นจ านวนเงิน 3,910,295.38 บาท พรอ้ม
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินตน้ดงักลา่วนบัถดัจากวนัฟอ้งจนกวา่จะช าระเสร็จ และใหจ้่ายช าระค่าขาดประโยชนใ์น
อตัราเดือนละ 291,168.15 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะสง่มอบทรพัยท์ี่เช่าคืนในสภาพเรียบรอ้ย  โดยศาลนดัสืบพยานใน
วนัท่ี 2 สงิหาคม 2562 และนดัฟังค าพิพากษาในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2562 

 

31.1.2 เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทถูกส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นโจทกฟ์้อง
บริษัท โดยใหบ้ริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีรวมดอกเบีย้เป็นจ านวนเงิน 56,523.12 บาท และเมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 
2562 บริษัทไดเ้จรจาไกลเ่กลี่ยและชดใชค้่าเสียหายใหก้ับโจทกต์ามฟ้องแลว้ และต่อมาในวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562 
โจทกไ์ดถ้อนฟอ้งแลว้ 

31.1.3 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์ 2562 บรษัิทถกูพนกังานจ านวน 55 ราย เป็นโจทกฟ์อ้งบรษัิทในเรือ่งการเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรม 
โดยใหบ้รษัิทจ่ายคา่เสยีหายเป็นจ านวนเงิน 18,855,219.96 บาท และเมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 ศาลไดม้ีค  าพิพากษา
ใหบ้รษัิทจา่ยคา่เสยีหายแก่พนกังานตามฟอ้ง ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการยื่นอทุธรณ ์

 

31.1.4 เมื่อวนัท่ี 20 มิถนุายน 2562 บรษัิทถกูเจา้หนีใ้นประเทศรายหนึ่งเป็นโจทกฟ์้องบริษัทในเรื่องการผิดสญัญาไม่ช าระหนี ้
โดยใหบ้ริษัทจ่ายช าระค่าจา้งที่คา้งช าระเป็นจ านวนเงิน 4,924,640.06 บาท กับดอกเบีย้คงคา้งค านวณถึงวนัฟ้อง
จ านวน 530,614.37 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,455,254.43 บาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้
ดงักลา่ว นบัตัง้แต่วนัที่ยื่นฟ้องจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ โดยศาลนดัสืบพยานในวนัที่ 19 สิงหาคม 2562 ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาล 

 

31.1.5 เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทถกูอดีตพนกังาน 2 ราย เป็นโจทกฟ์้องรอ้งบริษัทในเรื่องการไม่จ่ายค่าจา้งตาม
สัญญาจ้าง โดยให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายรายหนึ่งเป็นจ านวน 994,500.00 บาท และอีกรายหนึ่งเป็นจ านวน 
753,500.00 บาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัผิดนดัเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้แก่โจทก์
ทัง้สอง โดยศาลนดัสบืพยานในวนัท่ี 19 - 20 พฤศจิกายน 2562  

31.2 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2560 บริษัท ซีมินเตอร ์จ ากดั (Ceminter Pte. Ltd.) ในฐานะเจา้หนีไ้ดย้ื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการ
ของบรษัิท เนื่องจากบรษัิทมีภาระหนีส้นิเกินกวา่ 10 ลา้นบาท 

เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2560 บรษัิทไดย้ื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการตอ่ศาลลม้ละลายกลาง และศาลลม้ละลายกลางได้

มีค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการ ตอ่มาวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 บรษัิทไดย้ื่นอทุธรณ ์โดยเมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

ศาลอุทธรณไ์ดม้ีค  าสั่งใหร้บัค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทไวพ้ิจารณาต่อไป และเมื่อวนัที่ 12 กันยายน 2560 

บรษัิทไดย้ื่นค ารอ้งตอ่ศาลลม้ละลายกลางตกลงรว่มกนักบัเจา้หนี ้บริษัท ซีมินเตอร ์จ ากดั (Ceminter Pte. Ltd.) ใน

การจดัท าแผนฟ้ืนฟกิูจการ และถอนค าคดัคา้นการฟ้ืนฟกิูจการของเจา้หนีร้ายดงักลา่ว 

เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งใหบ้รษัิทฟ้ืนฟกิูจการและแตง่ตัง้บรษัิทเป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟู

กิจการ 

เมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมเจา้หนีไ้ดพ้ิจารณาแผนฟ้ืนฟูกิจการมีมติไม่ยอมรบัแผนฟ้ืนฟูของบริษัทและ

ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งใหย้กเลกิการฟ้ืนฟกิูจการของบรษัิทแลว้ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
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31.3 เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรูไน ไดป้ระกาศแจง้ปิดกิจการส าหรบับรษัิทตา่งชาติ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาส าหรบัการโอนยา้ยกิจการหรือยุติกิจการ ไม่ เกินวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้
ประกาศแกไ้ขขยายระยะเวลาดงักล่าวไม่ช้ากว่าวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งบริษัทร่วมคือ Global Cement Capital 
Partners Ltd. จดทะเบียนในประเทศบรูไน ไมส่ามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว 

31.4 เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2562 บรษัิทไดท้ าสญัญากูย้ืมเงินจากบคุคลทา่นหนึง่ซึง่เป็นอดีตผูก้อ่ตัง้บรษัิท เป็นจ านวนเงิน 7 ลา้น
บาท โดยมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ทัง้นี ้บริษัทไดน้ าหุน้ของ LNV 
Technology Private Ltd. จ านวน 5,000 หุน้ วางเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนั 

 

31.5 เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดจ้ าหน่ายเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุรว่มกนั (BLVT, LLC) ทัง้จ านวน เป็นจ านวน
เงิน 1,482,381.80 บาท (46,717 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) 

32 อื่น ๆ  
32.1 เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2559 กรมสรรพากรไดม้ีค  าสั่งอายดัสทิธิเรยีกรอ้งของบรษัิท โกล คอนซลัติง้ แอนด ์ เทรดดิง้ จ ากดั 

ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่งในบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เลขที่บญัชี 076-0-22887-6 หรือ
บญัชีอื่นใดที่มีช่ือบริษัทย่อยดงักลา่วเป็นเจา้ของหรือเจา้ของรว่ม เป็นจ านวนเงิน 2,409,890 บาท (เฉพาะเบีย้ปรบั) โดย
หา้มมิใหจ้ าหนา่ย จ่าย โอน สทิธิเรยีกรอ้งดงักลา่วใหแ้ก่บคุคลอื่นใดนบัแตว่นัท่ีไดร้บัค าสั่งอายดันี  ้

 

เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 กรมสรรพากรไดม้ีหนงัสอืถึงกรรมการผูจ้ดัการบรษัิทยอ่ยดงักลา่วใหแ้จง้ตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคน

น าเงินมาช าระคา่หุน้ท่ียงัมิไดช้ าระอีกรอ้ยละ 50 ใหค้รบถว้น และใหน้ าเงินท่ีไดร้บัช าระมลูคา่หุน้ดงักลา่วไปช าระหนี ้

ภาษีอากรตอ่กรมสรรพากร มิฉะนัน้ทางราชการจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยไดน้ าเงินจากการเรียกช าระค่าหุน้มาจ่ายช าระค่าเบีย้ปรบัภาษีอากร เป็น

จ านวนเงิน 506,083.81 บาท โดยกรมสรรพากรไดป้รบัลดค่าปรบัใหเ้ป็นจ านวนเงิน 256,346.64 บาท สว่นที่ช  าระ

เกินจ านวน 249,737.17 บาท จะจ่ายคืนเมื่อบรษัิทช าระคา่เบีย้ปรบัครบทัง้จ านวน 

เมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน 2559 กรมสรรพากรไดม้ีค  าวินิจฉยัอทุธรณภ์าษีอากรจ านวน 7 ฉบบั ใหล้ดเบีย้ปรบัท่ีเรยีกเก็บ

และบางสว่นท่ีไดร้บัช าระแลว้ คงเหลอืคา่เบีย้ปรบัตอ้งจ่ายช าระเป็นจ านวนเงิน 728,608.13 บาท 

32.2 เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2559 บริษัทไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมรบัทราบว่า อดีตกรรมการ
ทา่นหนึ่งออกหนงัสือค า้ประกนัการซือ้เงินลงทนุใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) แก่นาย Almed 
ผูร้ว่มทนุชาวซาอดุิอาระเบีย (ผูถื้อหุน้อีกฝ่ายหนึ่ง) โดยบริษัทจะซือ้หุน้คืนจากราคาทุน 7 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา ใน
ราคา 9 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ภายในปี 202016 โดยบริษัทไม่ทราบและไม่ไดอ้นมุตัิใหก้ระท าการดงักลา่ว บริษัทได้
ออกหนงัสอืไปยงัอดีตกรรมการทา่นดงักลา่วใหร้บัผิดชอบความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากการออกหนงัสือค า้ประกนัใน
นามบรษัิทโดยไมไ่ดร้บัการอนมุตัิ ตอ่มาอดีตกรรมการไดท้ าหนังสือลงวนัที่ 24 มีนาคม 2559 ยอมรบัผิดหากนาย Almed 
เรยีกรอ้งตามหนงัสอืค า้ประกนันัน้ และสญัญาวา่จะออกหนงัสอืค า้ประกนัยอมรบัผิดชอบเป็นการสว่นตวัใหบ้ริษัทภายใน 
31 มีนาคม 2559 ณ ปัจจบุนัยงัไมไ่ดด้  าเนินการตามสญัญา 

 
33 การบริหารจัดการทุน 
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วตัถปุระสงคข์องบรษัิทในการบรหิารทนุของบริษัทนัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ของบรษัิท เพื่อสรา้งผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้และเป็นประโยชนต์่อผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทนุที่

เหมาะสม 

34 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีขอ้มูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินทัง้ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะ

การเงิน ดงันี ้

         34.1   นโยบายการบญัชี 

 นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4 

         34.2    นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงิน 

 กลุม่บรษัิทมีความเสีย่งจากการด าเนินธุรกิจจากปัญหาเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ

บรษัิท (ดหูมายเหตขุอ้ 2.7) 

         34.3  ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

 ความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอตัรา

ดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่บริษัท กลุม่บริษัทมีความเสี่ยงดา้น

อตัราดอกเบีย้ที่เกิดจากเงินกูย้ืม 

         34.4 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัททัง้ในประเทศและต่างประเทศนัน้  มีรายไดแ้ละรายจ่ายหลกัเป็นสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 ผูบ้รหิารของบรษัิทไดก้ าหนดสกลุเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา

เป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน (Functional Currency) ของบริษัท โดยพิจารณาจากรายไดแ้ละตน้ทนุที่ไดร้บั

จากหรอืใชใ้นการด าเนินการเป็นหลกั ดงันัน้ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจึงเกิดขึน้เมือ่ธุรกรรมตา่งๆ เป็นสกลุเงิน

อื่นท่ีมิใช่สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 

      34.5 ความเสีย่งทางดา้นสนิเช่ือ 

 กลุม่บรษัิทมีความเสี่ยงดา้นการใหส้ินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีอ้ื่น เงินใหกู้ย้ืม และเงินประกนั

ผลงานตามสญัญาก่อสรา้ง ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี่ยงนีโ้ดยการก าหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการควบคมุ

สินเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ไดร้บัความเสียหายที่เป็นสาระส าคญัจากการใหส้ินเช่ือเหลา่นี ้

นอกเหนือจากสว่นท่ีไดต้ัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไวแ้ลว้ 

             34.6 ราคายตุิธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 

 บริษัทและบริษัทย่อยใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปนี ้ในการประมาณราคายตุิธรรมของเครื่องมือทาง

การเงิน 

- สนิทรพัยท์างการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึง่เทา่กบัราคายตุิธรรมโดยประมาณ 
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- หนีส้นิทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึง่เทา่กบัราคายตุิธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ืมจากบคุคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบีย้ตามหมายเหตุขอ้ 19 

 

35 การอนุมัติงบการเงนิ 
งบการเงินนีไ้ดร้บัการอนมุตัิจากกรรมการของบรษัิทแลว้ เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม 2562 


