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[สรุ ปข้อมูลทางการเงิน]
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2556

2557

2558

2559

2560

1,823,686
1,426,750
692,072
396,936

1,378,194
1,302,116
692,095
76,187

1,402,733
1,321,877
692,095
80,856

1,205,138
1,130,242
692,095
74,896

1,070,551
1,048,837
692,095
21,713

1,268,917
1,462,238
1,256,297
12,620
(146,891)

571,262
585,121
497,170
74,092
(169,051)

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

303,266
337,677
211,377
91,889
2,661

7,276
14,776
4,975
2,301
(58,647)

0.57
(0.22)
(10.05)
(37.01)
(8.05)
3.59

0.11
(0.25)
(29.05)
(223.39)
(12.33)
17.12

0.12
0.02
2.46
19.12
1.10
16.35

0.11
0.004
0.79
3.55
0.22
15.09

0.03
(0.09)
(396.88)
(270.10)
(5.48)
48.30

ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ตน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
* หมายถึง กาไร(ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี ในส่วนทีเ่ ป็ นของ
บริษัท
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ รายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ รวม (%)
อัตราหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Message from Chairman
ปี 2560 เป็ นปี ท่ที า้ ทายสาหรับบริษัทฯและผูถ้ ือหุน้ สาหรับผลประกอบการทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรสุทธิ
ลดลง
ความท้าทายที่สาคัญที่สดุ เกิดจากการตลาดโดยเฉพาะความสามารถในการจัดหาและรักษาโครงการใหม่ๆทั่วโลก
และในประเทศไทยรวมถึงการดาเนินการโครงการที่มีอยู่แต่เป็ นที่น่าเสียดายที่ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการเซ็นสัญญาใหม่
ในนามของคณะกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานขอแสดงความขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานและกลยุทธ์ของ บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

นายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์ วัน คอมเพอร์นอล์เลอ
ประธานกรรมการ
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[คณะกรรมการบริ ษท
ั และคณะกรรมการบริ หาร]

คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายโดนัล เอียน แมคเบน
นายสงวน สงวนรักสักดิ์
นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร
นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร
นายวรุ ณ ชาวเดอร์ร่ี
นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี
นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ
นายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์
ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ
นายไมเคิล รู บี ้ ลอริทเซ่น
นายสุเมฆ บารุ งสุข
นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น
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ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
กรรมการ/ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการ/ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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[คณะกรรมการบริ ษท
ั และคณะกรรมการบริ หาร]

คณะกรรมการบริหาร
1. นายโดนัล เอียน แมคเบน
2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์
3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นะประยูร
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ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึกษา
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ]
วิสัยทัศน์
เป็ นผูใ้ ห้บริการชัน้ นาระดับสากล โดยมุง่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตปูนซีเมนต์และในอุตสาหกรรมอื่นทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนในด้านพลังงานการผลิตอีกทัง้ ยังเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และสังคม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
•
•
•
•
•

•

•

ส่งมอบงานคุณภาพตรงเวลาภายใต้วงเงินงบประมาณและมีความครบถ้วนตามข้อกาหนด โดยมีผลงานตามความ
ต้องการของลูกค้า
มุง่ หาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในทั่วทุกภูมิภาคโดยให้ความสาคัญกับปั จจัยความเสีย่ งต่างๆ เพือ่ ให้ได้
ผลตอบแทนทีด่ ี และมีเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
ตอบสนองความพอใจของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันด้วยการบริการที่เป็ นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
เน้นให้ความสาคัญกับพนักงาน ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยให้มกี ารฝึ กอบรม เพื่อ
เพิม่ ศักยภาพยิง่ ขึน้ ไป
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อีกทัง้ ยังมองเห็นความท้าทายเป็ นโอกาส
ทีด่ ีทางด้านการพัฒนานวัตกรรม ทัง้ นีก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั โรงงานปูนซีเมนต์ เราได้นาเทคโนโลยี
ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะด้านมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย
นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานปูนซีเมนต์แล้วยังฝึ กอบรมแรงงานภายในพืน้ ทีใ่ ห้
มีความสามารถจัดการกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัว ในขณะเดียวกันกาลังแรงงานคนยังเป็ นแหล่งผลิตรายได้
สาคัญให้กบั ประเทศนัน้ ๆ อีกด้วย
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถลดพลังงานและมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้พลังงานที่มี
อยูใ่ ห้มีประสิทธิผลสูงสุด และการรักษาสภาพแวดล้อมยังคงเป็ นสิ่งสาคัญสูงสุด
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[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
สถานทีต่ ั้งสานักงานใหญ่

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริษัท แอล. วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 719 อาคารเค.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชัน้ 9
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (66) 2318 3244
โทรสาร (66) 2318 3245
เว็บไซต์ http://www.lv-technology.com
LVT
0107546000211
ให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ธุรกิจหลักที่ให้บริการ คือการออกแบบ

และรับจ้างผลิตอุปกรณ์เพื่อปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของเครื่องจักร เพื่อ
ช่วยเพิ่ มประสิทธิ ภาพของการผลิต พร้อมกับลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทาให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตได้อีกร้อยละ 15-30 ซึ่งทาให้เพิ่มความสามารถในการทากาไรของ
อุตสาหกรรมอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังนาไปปรับใช้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขนาดของวัตถุดิบได้ดว้ ย เช่น อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ เป็ นต้น นอกจากนีป้ ั จจุบนั บริษัทได้ขยายความสามารถในการ
ให้บ ริ ก ารครอบคลุ ม การออกแบบโรงงานปู น ซี เ มนต์อ ย่ า งครบวงจร
(Complete Cement Plant) และได้มีก ารคิด ค้น ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบในการจัดวางเครือ่ งจักรและผังโรงงานใหม่ เพื่อให้สามารถใช้พนื ้ ที่ได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทัง้ ช่วยลดระยะเวลาและ
ต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดิบแบบใหม่

ปี ที่ก่อตัง้
วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนที่ออกและชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
ทุนที่ออกและชาระแล้ว ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
จานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้

รายงานประจาปี 2560

2539
4 สิงหาคม 2546
14 กรกฎาคม 2547
915,230,874.00 บาท
692,071,894.00 บาท
864,230,874.00 บาท
692,095,099.00 บาท
692,095,099 หุน้
หุน้ ละ 1 บาท
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[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2229 2800
โทรสาร (66) 2359 1259
Website: http//www.tsd.co.th

ผูส้ อบบัญชี

:

บริษัท สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
518 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2252 2860, 2255 2518
โทรสาร (66) 2253 8730
เว็ปไซต์ http://www.vadudit.com

ที่ปรึกษากฎหมาย

:

บริษัท สานักกฏหมาย ธร์มสาร จากัด
103/14 หมูบ่ า้ นตราชู ซอย 1 ถนนบรมราชชนนี 17
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ (66) 2433 5656
โทรสาร (66) 2434 3143

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
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[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]
ข้อมูลทั่วไปของนิตบิ ุลคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
ลาดับที่

ชื่อบริษัท

สถานทีต่ ั้งสานักงาน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2557

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จานวนหุน้ สามัญ
ที่จาหน่ายแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1

บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้
จากัด

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

ให้คาปรึกษาโดยผูค้ วบคุม
งาน (Supervisor service)
ให้แก่โครงการที่บริษัทได้รบั
มอบงาน

1,000,000
บาท

500,000
บาท

100,000 หุน้

99.70

2

บริษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จากัด

เช่นเดียวกับบริษัทแอลวีที

280,000
ยูโร

280,000
ยูโร

280,000 หุน้

92.29

3

Ceminter Pte. Ltd.

9 rue des Balanciers – BP 80440
F-57105 THIONVILLE Cedex
France
โทรศัพท์ +33 6 80 62 85 57
โทรสาร +33 3 82 82 77 65
62, CECIL STREET # 05-00 TPI
BUILDING
SINGAPORE (049710)

13,165,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

13,105,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

13,105,000
หุน้

45.48

4

บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง่
(เทียนจิน) จากัด

9,000,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

4,827,130
เหรียญสหรัฐอเมริกา

มีเฉพาะใบรับรอง
การลงทุน
4,827,130 US $

49.00

5

บริษัท แอลวี ลาติโน อเมริกา อิควิปาเมน
โตส อินดัสเตรียลส์ จากัด

200,000
เรียลบราซิล

200.000
เรียลบราซิล

200,000 หุน้

49.00

รายงานประจาปี 2560

No.29 Jifeng Road, Yanji Street
Beicang Town, Beichen District
Tianjin
300400
โทรศัพท์ (86)022-26873101
โทรสาร (86)022-86819160
Rua Camargo Paes 776 Jardim
Guanabara Campinas SP CEP
13.073.350
โทรศัพท์ +55 19 3241 4212

ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายปูนซีเมนต์ในบริษัท
Max (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd.
เช่นเดียวกับบริษัทแอลวีที

เช่นเดียวกับบริษัทแอลวีที
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[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]

ลาดับที่

ชื่อบริษัท

6

บริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จากัด

7

Global Cement Capital partners Ltd.

8

บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด

รายงานประจาปี 2560

สถานทีต่ ั้งสานักงาน

123 SOUTH THIRD STREET
P.O.BOX 1318, ALLENTOWN
PA 18105 USA
โทรศัพท์ 610-434-5191
โทรสาร 610-770-9400
Rm51, 5th Fl., Britannia House
Jln. Cator, Bandar Seri
Begawan
BS8811, Brunei Darussalam
18/3 Sigapi Achi Building ,5th
Floor, Rukmani Lakshmipathy
Salai Egmore, Chennai
– 600 008
โทรศัพท์ 044-4399 0000
โทรสาร 044-4204 5289

ทุนจดทะเบียน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2557

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จานวนหุ้นสามัญ
ทีจ่ าหน่ายแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

เช่นเดียวกับบริษัทแอลวีที

300
เหรียญสหรัฐอเมริกา

300
เหรียญสหรัฐอเมริกา

300 หุน้

33.33

ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายปูนซีเมนต์

65,000,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

13,415,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

13,415,000 หุน้

20.00

6,000,000
รู ปี

4,625,000
รู ปี

462,500 หุน้

16.00

ประเภทธุรกิจ

เช่นเดียวกับบริษัทแอลวีที
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[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ด้วยวิสยั ทัศน์อันกว้างไกลที่ เล็งเห็นศักยภาพของธุร กิ จเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อีกทัง้ เล็งเห็นถึ ง
แนวโน้มทางการตลาดทีม่ ี โอกาสจะเติบโตขึน้ บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ได้จดั ตัง้ ขึน้ มาใน พ.ศ. 2539
ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเพียงแค่ 1 ล้านบาท เพื่อ ให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวมถึงการ
ออกแบบและพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในกระบวนการบดวัตถุดิบและบริษัทนาหุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2547 ซึงมีทนุ จดทะเบียนเริ่มแรก 105 ล้านบาท และบริษัทได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริษัทมี ทุนจด
ทะเบียน 864,230,874.00 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 692,095,099.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 692,095,099 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 1 บาท
บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรือ แอลวีที ให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ออกแบบโรงงาน
ปูนซีเมนต์และจัดหาเครื่องจักรแบบครบวงจรแก่โรงงานปูนซีเมนต์ ธุรกิจหลักที่ให้บริการคือการออกแบบและรับจ้าง
ผลิตอุปกรณ์เพื่ อปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของเครื่องจักรเพื่อช่ว ยเพิ่ มประสิท ธิ ภาพของการผลิต พร้อ มกับ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าทาให้ลกู ค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ มความสามารถในการผลิตได้อีกร้อยละ 15-30 ซึ่งทาให้
เพิม่ ความสามารถในการทากาไรของอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์อีกด้วย นอกจากนัน้ ยังนาไปปรับใช้กบั อุตสาหกรรม
อืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการคัดแยกขนาดของวัตถุดิบได้ดว้ ย เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน
เป็ นเชือ้ เพลิงเป็ นต้น นอกจากนีป้ ั จจุบนั บริษัทได้ขยายธุรกิจหลักไปให้บริการครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซีเมนต์
อย่างครบวงจร (Complete Cement Plant) โดยให้บริการออกแบบและจัดหาเครื่ องจักรอุปกรณ์สาหรับโรงงาน
ปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร เพื่อให้มีขอ้ แตกต่างทีเ่ ด่นชัดกับบริษัทผูป้ ระกอบการรายอื่นๆในตลาด บริษัทได้มีการคิดค้น
ออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดวางเครื่องจักรและผังโรงงานใหม่เพื่อให้สามารถใช้พืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใช้งานอีกทัง้ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดิบ
แบบใหม่ การติดตัง้ ไซโคลนแลกเปลี่ยนความร้อนในหออุ่นวัตถุดิบ (Cyclone for Perheater) จานวนสองลูกไว้ในชัน้
เดียว ซึง่ ทาให้ลดความสูงของหออุน่ วัตถุดิบ (Preheater) อย่างมีนยั สาคัญ
เป้ าหมายการดาเนินธรุ กิจ
บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทสามารถขยาย
ฐานลูกค้าและการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมคัดแยกขนาด
อื่นๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างกาไรและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุน้
ตลอดจนค่าตอบแทนแก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีบ้ ริษัทได้วางแผนร่วมลงทุนสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชึ่งสามารถสร้างรายได้จากการจาหน่ายปูนซีเมนต์ให้แก่บริษัทได้อีกทางหนึง่
เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัทได้รว่ มลงทุนในกลุม่ บริษัท คือ บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง (เทียนจิน) จากัด บริษัท แอลเอ็นวี
เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด และบริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จากัด โดยมีวตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อให้บริษัทสามารถขยาย
ตลาดไปยังทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึน้ ซึง่ วิธีดาเนินการดังกล่าวสามารถช่วยลดอุปสรรคด้านภาษา
รายงานประจาปี 2560
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[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]
วัฒนธรรม ระบบสังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้ โดยบริษัทเหล่านัน้ มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจ นโยบาย
และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท
นอกจากนีบ้ ริษัทได้รว่ มลงทุนในบริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริการ
คาปรึกษาโดยผูค้ วบคุมงาน (Supervisory Service) ให้แก่โครงการที่บริษัทได้รบั มอบงาน บริษัท Global Cement
Capital Partners Ltd. มีวตั ถุประสงค์รว่ มลงทุนใน โรงงานผลิตปูนซีเมนต์และบริษัท Ceminter Pte. Ltd. โดยมี
วัตถุประสงค์รว่ มลงทุนในบริษัท Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. ซึ่งดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ในระหว่างปี 2559 - 2560 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ การเตรียมข้อมูลเพื่อดาเนินการยื่นจัดทาแผนฟื ้ นฟู
กิจการ

รายงานประจาปี 2560
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แบบ 56-1 ประจาปี 2560
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ณ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

99.70%

92.29%

45.48%

GCT๔๔๔%

LV Europe
S.A%
๔๔๔

CEM๔๔๔%%

ประเทศไทย

สำธำรณรัฐสิงคโปร์

ประเทศฝรั่งเศส

ชื่อย่อ

49.00

%
LV China
สำธำรณรัฐประชำชนจีน

ประเทศบรำซิล

LV Europe S.A.
CEM

=
=

LV China

=

บริษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จากัด
Ceminter Pte. Ltd.
บริ ษทั แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ ง (เทียนจิน) จำกัด

LVLA

=

บริ ษทั แอลวี ลำติโน อเมริ กำ อิควิปำเมนโตส อินดัสเตรี ยลส์ จำกัด

BLVT

=
=
=

บริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จากัด
Global Cement Capital Partners Ltd.
บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด

รายงานประจาปี 2560

ประเทศสหรัฐอเมริกำ

บริษัท
บริ ษทั โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

=

LNVT

BLVT๔๔ถ%%

LVLA
๔๔๔%%~

GCT

GCCP

33.33%

49.00%
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20.00%

๔๔ถ%%5
GCCP
ประเทศบรู ไน

16.00%

๔๔ถ%
LNVT
ประเทศอินเดีย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1) การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ให้บริการด้านวิศวกรรม โดยการออกแบบ พัฒนา และรับจ้างผลิตอุปกรณ์พร้อมทัง้ ให้คาปรึกษาในการติดตัง้
อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้แก่ลกู ค้าเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดการใช้พลังงานด้วยการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรโดย
การนาเทคโนโลยีท่ีได้รบั การพัฒนาและคิดค้นจากบริษัทมาปรับใช้กบั บริษัทต่างๆ ที่ตอ้ งใช้กระบวนการคัดแยกขนาดในการผลิต
อาทิ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นต้น ทัง้ นีเ้ ครื่องจักรที่ได้รบั การพัฒนาโดยบริษัท
ได้แก่ เครื่องจักรที่ใช้ในการคัดแยกขนาดของวัสดุท่มี ีขนาดเล็กๆ(ฝุ่ น) (LV Classifier) ซึง่ สามารถนามาใช้ในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill หม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้ปรับปรุ งหม้อเผา (Rotary
Kiln) ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอุปกรณ์ทาความเย็น (LV Cooler) โดยการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีป้ ัจจุบนั บริษัทได้ขยายความสามารถในการให้บริการครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซีเมนตอ์อย่างครบ
วงจร (Complete Cement Plant) และได้มีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนารู ปแบบในการจัดวางเครื่องจักรและผังโรงงานใหม่
เพื่อให้สามารถใช้ พืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทัง้ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดบิ แบบใหม่ ลักษณะสัญญาที่บริษัทดาเนินธุรกิจ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภทได้แก่
1. สัญญาการออกแบบด้านวิศวกรรม และจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ สาหรับเพิ่มกาลังการผลิตของโรงงานผลิต
2.
3.
4.
5.

ซีเมนต์ (EP Contract)
สัญญาการให้คาปรึกษาในการสร้างโรงงานซีเมนต์ใหม่ (Consultancy Service)
สัญญาการให้บริการคาปรึกษาโดยผูค้ วบคุมงาน (Supervisory Service)
สัญญาการดาเนินงาน (Operation Contract)
สัญญางานอะไหล่ (Sparepart Contract)

2) การประกอบธุรกิจในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน
(2.1) บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด
ผู้ถอื หุ้น
1. Sinoma Interanational Engineering (Hongkong) Co., Ltd.

2. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
3. Mr. V Chandrasekhara Rao
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

68.00
16.00
16.00
100.00

บริษัทได้รว่ มลงทุนใน แอล เอ็น วี ที ณ ประเทศอินเดีย ในปี 2544 โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวประกอบธุรกิจ
เช่นเดียวกับบริษัท คือ ให้บริการด้านวิศวกรรมและปรับปรุ งประสิทธิภาพ ตลอดจนผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทางาน
ของเครื่องจักรพร้อมกับการติดตัง้ อุปกรณ์ท่ีได้รบั การพัฒนาดังกล่าวกับเครื่องจักรของลูกค้า
โดยนาเทคโนโลยีท่ีได้รบั การ
ถ่ายทอดจากบริษัทฯ มาปรับใช้สาหรับบริษัทที่อยู่ใน อุตสาหกรรมที่มีการคัดแยกขนาดในกระบวนการผลิต เช่นอุตสาหกรรมปูน
ซิเมนต์และอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็ นต้น ทัง้ นีก้ ารลงทุนบริษัทร่วมลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้า
และตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้
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ในส่วนของการบริหาร แอล เอ็น วี ที บริษัทได้แต่งตัง้ ให้นายเนียลเซ่นเป็ นตัวแทนของบริษัท เพื่อเป็ นกรรมการ
ใน แอล เอ็น วี ที แต่มิได้มีอานาจในการบริหารงานใดๆ โดย แอล เอ็น วี ที สามารถดาเนินการบริหารงานด้วยตนเอง
ภายใต้ขอ้ ตกลงตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ทัง้ นี ้ แอล เอ็น วี ที สามารถใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯ ให้บริการแก่
ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์แก่ แอล เอ็น วี ที
และบริษัทฯ จะได้รบั ผลตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์ (License Fee) จาก แอล เอ็น วี ที
(2.2) บริษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จากัด
ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

92.29

2. นายเพียร์รี อาร์นาล

3.57

3. นายมิเชล แชลม์พอนเนียร์

3.57

4. นางสาวชนิดดา คงวิบลู ย์สวัสดิ์

0.14

5. นายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซ่น

0.14

6. นายเค้นท์ โรเจอร์ เฟรดิน

0.14

7. นางกิงแก้ว วรรณรัตต์

0.14
รวม

100.00

ในปี 2546 บริษัท ได้รว่ มลงทุนกับ แอล วี ยุโรป ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกันกับบริษัท ซึง่ มี
วัตถุประสงค์ใน การร่วมลงทุน เพื่อการขยายฐานลูกค้าและตลาดในภูมิภาคยุโรป ซึง่ จะสามารถให้บริการแก่ลกู ค้าและเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ แอล วี ยุโรป เริ่มดาเนินงานในเดือนมกราคมปี 2547 โดยมีเงื่อนไขใน
การบริหารงานและข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเหมือนกันกับการร่วมลงทุนใน แอล เอ็น วี ที

(2.3) บริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จากัด
ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. GLV Technologies LLC

33.33

2. Bradley Pulverizer Company

33.33

3. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

33.33

รวม

100.00

ในปี 2548 บริษัทได้ร่วมลงทุนในบีแอลวีที ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกับ แอล เอ็น วี ที และ แอล วี
ยุโรป ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการร่วมลงทุน คือ การขยายฐานลูกค้าและตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็ นหลัก
เพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่ลกู ค้าได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกขึน้ โดยมีนายเนียลเซ่น เป็ นตัวแทน
ในนามของบริษัทแต่นายเนียลเซ่น ไม่มีอานาจการบริหารงานใดๆ ทัง้ นี ้ บีแอลวีที จะบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้ขอ้ ตกลงที่มี
ในสัญญาการดาเนินงาน (Operating Agreement)
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( 2.4 ) บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง (เทียนจิน) จากัด
ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)

1. Fuji Morgan Ltd.

51.00

2. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
รวม

49.00
100.00

ในเดือน มีนาคม 2549 แอลวีที ขยายการลงทุนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่วมกับ Fuji Morgan Ltd. จัดตัง้
บริษัท แอล วี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง (เทียนจิน) จากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับ แอลวีที
(2.5) บริษัท แอลวี ลาติโน อเมริกา อิควิปาเมนโตส อินดัสเตรียลส์ จากัด
ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

49.00

2. Mr. Tiago Couto
3. Mr. Miguel Cruzeiro

38.50
12.50
100.00

รวม

ในเดือน พฤษภาคม 2551 แอลวีที ขยายการลงทุนไปยังประเทศบราซิล โดยจัดตัง้ บริษัท แอล วี ลาติโน อเมริกา อิควิปา
เมนโตส อินดัสเตรียลส์จากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับ แอลวีที โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขยายฐาน
ลูกค้าและตลาดในภูมิภาคอเมริกาใต้

(2.6) บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ผู้ถอื หุ้น
1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2. นายแฮนส์ จอร์เกน อิบเซ่น เนียลเซ่น
3. นายปั ญญา กฤติยาวงศ์
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
99.70
0.20
0.10
100.00

ในเดือน พฤษภาคม 2553 แอลวีที ลงทุนในบริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด เพื่อรองรับธุรกิจบริการที่
ปรึกษา ซึง่ มีงานหลักในการให้บริการคาปรึกษาโดยผูค้ วบคุมงาน (Supervisory Service) ให้แก่โครงการที่บริษัทได้รบั มอบงาน

(2.7) Global Cement Capital Partners Ltd.
ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2. บริษัท แอล เอ็น วี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด

20.00
10.00

3. RED HEART ENTERPRICES CO., LTD.
4. CG CEMENT GLOBAL PTE. LTD.
รวม

35.00
35.00
100.00
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ในปี 2554 แอลวีที ลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd. ประเทศบรู ไน ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา และปี 2555 เปลี่ยนเป็ นทุนจดทะเบียน 65,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง่ ประกอบธุรกิจเป็ น Holding
Company เช่น ลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
(2.8) Ceminter Pte. Ltd.
ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

50.31

2. Atsawin Mekong Fund Limited.

33.94

3. MY Cement Pte. Ltd

8.73

4. Amik Capital Limited.

7.02
100.00

รวม

ในปี 2556 แอลวีที ลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd. ซึง่ จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ บริษัท Ceminter Pte. Ltd. คาดว่าจะถือหุน้

ใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (“MMC”) ในสัดส่วนร้อยละ 13 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดย MMC เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์
1.4

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุน้ ใหญ่
-ไม่มี-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
(ก) รายได้ตามงบการเงินของบริษัท ปี 2558 ถึง ปี 2560 ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
รายการ
- รายได้จากสัญญาการให้บริการของบริษัท
- รายได้อ่ืน ๆ

รวมทัง้ สิน้

ปี 2558
ล้านบาท
%

ปี 2559
ล้านบาท
%

ปี 2560
ล้านบาท
%

605.32

96.39

303.27

89.81

7.28

49.25

22.66

3.61

34.41

10.19

7.50

50.75

627.98 100.00

337.68

100.00

14.78

100.00

หมายเหตุ : จากลักษณะการเสนอบริการให้แก่ลกู ค้าตามสัญญาให้บริการการขาย เกิดขึน้ จากการให้บริการออกแบบและ
รับจ้างผลิตอุปกรณ์ ซึง่ การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นบริการโดยรวมของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถแยกรายได้จาก
การบริการและรับจ้างผลิตอุปกรณ์ออกจากกันได้
** รายได้อนื่ ๆ ประกอบด้วยรายได้คา่ นายหน้า ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้อื่นๆ
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(ข) รายได้ตามลักษณะที่มาของรายได้สญ
ั ญาการให้บริการ
งบการเงินรวม
ที่มาของรายได้

ปี 2558
ล้านบาท

รายได้ในประเทศ
รายได้ตา่ งประเทศ
รวมทั้งัสนิ้

20.12

ปี 2559
%

ล้านบาท

ปี 2560
%

ล้านบาท

%

3.32

42.65

14.06

7.13

98.21

585.20 96.68

260.62

85.94

0.13

1.79

605.32 100.00

303.27 100.00

7.26

100

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์การให้บริการของบริษัทคือ การออกแบบคิดค้นเทคโนโลยีและให้บริการด้านวิศวกรรมซึง่ แบ่งออกเป็ น
5 ประเภทหลัก ได้แก่
1) การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill
2) การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดปูนซีเมนต์ชนิด Ball Mill
3) การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)
4)การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์รวมถึงโรงงานผลิตซีเมนต์ใหม่
5) งานอืน่ ๆ เช่น ระบบการขนถ่ายวัสดุ ระบบการบดทรายแบบเปี ยก เป็ นต้น
บริษัทได้ทาการพัฒนาและคิดค้นการให้บริการปรับปรุงเทคโนโลยีของเครือ่ งจักรต่างๆ ดังนี ้
1. การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill
บริษัท ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีเพือ่ เพิมประสิทธิภาพของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill ในปี 2541 โดยใช้หลักการและ
เทคโนโลยี ในการลดแรงเสียดทาน ปรับปรุงการไหลของลมและวัตถุดิบซึง่ จะช่วยทาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก
ขนาดของวัตถุดิบด้วย LVT Classifier ซึง่ ประกอบด้วย LV Pocket, Rotor และ, Cage Wheel Rotor เป็ นต้น ซึง่ การ
ปรับปรุงและออกแบบกลไกใหม่ตามเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การคิดค้นและพัฒนาจากบริษัทฯ
จะทาให้การทางานของ
เครือ่ งจักรมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลผลิตขึน้ ได้ประมาณร้อยละ 15-30 และประหยัดพลังงานเพิ่มขึน้ ประมาณ 1-3
กิโลวัตต์ช่วั โมงต่อตัน ในปี 2556 บริษัทลงนามในสัญญาให้คาปรึกษาทางเทคนิคเป็ นเวลา 10 ปี กับ Sinoma โดยหน้าที่
ของบริษัท คือ ให้คาปรึกษาในการออกแบบเครือ่ งคัดแยกเพือ่ ปรับปรุงหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill ของ SinomaTec และบริษัทจะได้รบั ค่าให้คาปรึกษาทางเทคนิคเป็ นคราวๆ ไป
2. การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill)

หลังจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิมประสิทธิภาพการบดในหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill ในปี 2541 ต่อมาในปี
2544 บริษัทฯได้พฒ
ั นาปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) เพือ่ เพิ่มผลผลิตให้หม้อบดปูนซีเมนต์ ซึง่
การพัฒนาเทคโนโลยี ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill โดยจะทาการติดตัง้
LVT Classifier และอุปกรณ์สว่ นอื่นๆ ในระบบการบดปูนซีเมนต์ ( Ball Mill ) ทาให้การใช้พลังงานภายในหม้อบด
ปูนซีเมนต์ (Ball Mill) น้อยลง และการคัดแยกขนาดมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของ
หม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) ได้ประมาณร้อยละ 15-30 และประหยัดพลังงานลงได้ ประมาณ 1-3 กิโลวัตต์ช่วั โมงต่อตัน
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3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหม้อเผา (Rotary Kiln) เป็ นเทคโนโลยีลา่ สุดทีบ่ ริษัทฯ ได้พฒ
ั นาขึน้ ในปี 2545
เพือ่ ให้หม้อเผา (Rotary Kiln) มีประสิทธิภาพการทางานมากขึน้ โดยพัฒนาเทคโนโลยเพือ่ ลดแรงเสียดทานของลม
ภายในระบบหม้อเผา (Rotary Kiln System) ซึง่ ทาให้สนิ ้ เปลืองพลังงานน้อยลง และเพิม่ ประสิทธิภาพการเผามากขึน้
ประมาณร้อยละ 15-30
4. การปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิ ตของโรงงานผลิต ซีเมนต์และโรงงานผลิตซีเมนต์ใหม่ (New
Plant) จากการทีบ่ ริษัทฯได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ปรับปรุ งและเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อบดชนิด Vertical Roller
Mill หม้อบดปูนซีเมนต์ (Cement Mill หรือ Ball Mill) และหม้อเผา (Rotary Kiln) ตามลาดับ ทาให้บริษัทฯมีศกั ยภาพ
ในการขยายการให้บริการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์แก่ลกู ค้าได้ครบวงจร
ทัง้ นีต้ งั้ แต่ 2547 จนถึงปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ให้บริการ ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตซีเมนต์ครบวงจร ซึ่ง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้ประมาณ ร้อยละ 10-25
ทัง้ นี ้ เทคโนโลยีและบริการด้านวิศวกรรมดังกล่าวสามารถนามาปรับใช้ในอุตสาหกรรมที่ มีการคัดแยกขนาด
อืน่ ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพลังงาน เป็ นต้น
5. งานอื่นๆ

บริษัทได้ขยายความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าครอบคลุมงานประเภทอื่ นในกลุ่มธุรกิจงานปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้รบั งาน โครงการสัญญาจ้างจัดหา
ติดตัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จสาหรับโครงการระบบการจัดเก็บถ่านหินแบบปิ ด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(โครงการวัดบันได) บริษัท เอสซีจี เทรดดิง้ จากัด และ โครงการออกแบบด้านวิศวกรรม และจัดหาเครื่ องจักร อุปกรณ์
สาหรับระบบบดทราย บริษัท Aalborg Portland ประเทศมาเลเซีย ซึง่ บริษัท ประมาณการว่าทัง้ สองโครงการจะสามารถ
ส่งมอบงานได้ภายในกลางปี 2559 และต้นปี 2560
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทในการปรับปรุ งและพัฒนาเครือ่ งจักรอุปกรณ์
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบดของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill
ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) ประเทศไทย
บริษัท Semen Padang ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท National Cement
ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Tasek Cement ประเทศ มาเลเซีย บริษัท UBE Cement ประเทศญี่ ปนุ่ บริษัท Foskor
ประเทศแอฟริกาใต้ บริษัท Eagle Cement ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บริษัท Votorantim Cementos Ltda และ บริษัท
Companhia Industrial de Cemento Apodi ประเทศบราซิล บริษัท Arabian Yemen Cement Company Limited
ประเทศเยเมน บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริษัท YTL Perak Hanjoong Simen ประเทศมาเลเซีย บริษัท
Tongyang Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท Cementos Liz ประเทศบราซิล บริษัท Cemex ประเทศโดมินิกัน
ประเทศเม็กซิโก และ ประเทศโคลัมเบีย เป็ นต้น
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบดปูนซิเมนต์ (Ball Mill)
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ได้แก่ บริษัท Cherat Cement ประเทศปากีสถาน บริษัท Chansung และ บริษัท Ssangyong ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท
Shahroud Cement บริษัท Abyek ประเทศอิหร่าน บริษัท Cemco ประเทศแคนนาดา บริษัท ACC Gagal ประเทศ
อินเดีย บริษัท Salto di Pirapora ประเทศบราซิล บริษัท Italcementi Borgo ประเทศอิตาลี บริษัท NSCI ประเทศ
มาเลเซีย บริษัท Star Cement ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอ มิเรตต์ บริษัท TPI Polene ประเทศไทย บริษัท Cimsa
ประเทศตรุกี บริษัท CIMPOR Cimepar plant ประเทศบราซิล และ บริษัท Loma Negra ประเทศอาร์เจนตินา เป็ นต้น
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)

ได้แก่ บริษัท Chinfon Haiphong ประเทศเวียดนาม บริษัท Basel Cement ประเทศคาซัคสถาน บริษัท
Galadari Cement ประเทศปากีสถาน บริษัท Fecto ประเทศปากีสถาน บริษัท Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้
บริษัท Bojnourd Cement บริษัท CMS Clinker SDN BHD ประเทศมาเลเซีย บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริษัท
INTERCEMENT Bodoquena plant ประเทศบราซิล และบริษัท INTERCEMENT APIAI plant ประเทศบราซิล เป็ น
ต้น
4. การปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์และโรงงานผลิตซีเมนต์ใหม่ (New
Plant)
ได้แก่ บริษัท Fecto Cement และ บริษัท Mustekham ประเทศปากีสถาน บริษัท Cementos Yura ประเทศ
เปรู บริษัท Eastern Provience Cement Company ประเทศซาอุดิอาระเบีย บริษัท Companhia Industrial de
Cemento Apodi บริษัท Indústria de Cimentos do Conde Ltda และบริษัท EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.
ประเทศบราซิล บริษัท Arabian Yemen Cement Company Limited ประเทศเยเมน บริษัท Star Cement Company
LLC ประเทศสาธารณะรัฐอาหรับอิมิเรสต์ บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริษัท Carmargo Correa Cementos SA
ประเทศบราซิล บริษัท Cales Inacesa S.A. ประเทศชิลี และบริษัท SINOMA ประเทศจีน บริษัท Aalborg Portland
ประเทศมาเลเซีย บริษัท Star Cement ประเทศโมซัมบิก บริษัท Al Rashed & Sons ประเทศซาอุดิอาระเบีย บริษัท
Falcon Cement ประเทศ บาห์เรน และบริษัท Max (Myanmar) Manufacturing Company Limited บริษัท
Kanbawza Co., Ltd ประเทศพม่า เป็ นต้น
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ทางานของเครื่องจักรใน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยมีนโยบายที่ จะให้บริการปรับปรุ งและพัฒนาเทคโนโลยี ของ
เครือ่ งจักรในระบบการผลิตของอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ แบบครบวงจร ทัง้ นีเ้ ทคโนโลยีลา่ สุดที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุ ง
และพัฒนา ได้แก่
 ระบบคัดแยกขนาด (Classifier) ในหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill และในหม้อบดชนิด Ball Mill
 ระบบ Preheater ของหม้อเผา
 ระบบอุปกรณ์ทาความเย็น (LV Cooler)
 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบ Preheater
 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบคัดแยกขนาด (Classifier)
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 ไซโคลน (Cyclone) ในการดักฝุ่ นของระบบท่อลมร้อน (Cyclone for hot gas ducting) เช่นท่อลม
ร้อนที่นาความร้อนเพื่อ ไล่ความชื น้ ไปยังหม้อบดถ่านหิน นาความร้อนเพื่ อไล่ความชืน้ ไปยังหม้อ
บดวัตถุดิบ
 ไซโคลน (Cyclone) ในการดักอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการดักกลิน่ ในอุตสาหกรรมอาหาร
 การนาสาหร่ายมาใช้ในการผลิตเชือ้ เพลิงจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 ระบบการคัดแยกฝุ่ นขนาดละเอียด (เล็กกว่า 20 ไมครอน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สถานการณ์ตลาด
ในปี 2560 สถานการณ์ทางการตลาดโลกยังคงทรงตัวโดยเฉพาะในประเทศจีน และกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง บริษัทคาดว่าตลาดจะ ยังมีความต้องการกาลังการผลิต ซีเมนต์ในตลาดในระดับสูงอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทยังคงมุง่ เน้นการใช้ความยืดหยุน่ ของบริษัทในการให้บริการตามความต้องการเฉพาะ
รายของลูกค้า (Customised Solutions) หลังจากหารือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
หลากหลายมาก ซึง่ อาศัยอุปกรณ์ที่ทนั สมัย เช่น เทคโนโลยีไซโคลนของ LV (LV Cyclone) ระบบคัดแยกขนาดของ LV
(LV Classifier) เตาเผาแบบ calciner ของ LV (LV Calciner) และ ระบบอุปกรณ์ทาความเย็น (LV Cooler) เป็ นต้น
ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
ภาวะการแข่งขันในการให้บริการด้านวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี มี แนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้
โดยเฉพาะในช่วงปั จจุบนั ที่บริษัทฯ เริ่มเสนอบริการงานโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึน้ ส่งผลให้ค่แู ข่งทางอ้อมที่เป็ น
ผูผ้ ลิตเครือ่งจักรเข้ามาประมูลแข่งขันด้วย อย่างไรก็ดีเนื่องจากการให้บริการด้านวิศวกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกิจที่ตอ้ ง
อาศัยความเชี่ยวชาญ และความรู เ้ ฉพาะทาง ปั จจุบนั ในประเทศไทยบริษัทฯ ยังไม่มีคแู่ ข่งทัง้ ในทางตรงที่มีการให้บริการ
ด้านวิศวกรรมเช่นเดี ยวกับบริษัทฯ หรือคู่แข่งขันทางอ้อมที่มีการผลิต และจาหน่าย เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมคัดแยกขนาด ในขณะที่ในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งขันของบริษัท
ทีเ่ คยเป็ นคูแ่ ข่งขันทางอ้อมซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิตอุปกรณ์เครือ่ งจักรสาหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้กลายมาเป็ น
คูแ่ ข่งขันทางตรง ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบขนาดของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่ง โดยสามารถจาแนกคู่แข่งของ
บริษัทออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
(1) บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรครบวงจรสาหรับโรงงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อาทิ กลุ่มบริษัท
SINOMA ประเทศจีน บริษัท Krupp Polysius ประเทศเยอรมนี บริษัท KHD ประเทศเยอรมนี และ บริษัท
FLS ประเทศเดนมาร์ก เป็ นต้น
(2) บริษัทที่ให้บริการผลิตเครือ่ งจักรเฉพาะส่วน
: ผูผ้ ลิตหม้อบด Vertical Roller Mill ได้แก่บริษัท Loesche ประเทศเยอรมนี บริษัท Pfeiffer ประเทศ
เยอรมนี และบริษัท UBE ประเทศญี่ปนุ
: ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทาความเย็นเม็ดปูน (Clinker Coolers) ได้แก่ บริษัท IKN ประเทศเยอรมนี และ บริษัท
CPAG ประเทศ เยอรมนี
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: ผูผ้ ลิตหม้อบด Ball Mill ได้แก่ บริษัท Sinoma, Jiangsu Pengfei บริษัท Christian Pfeiffer และบริษัท
Brookhausen ประเทศเยอรมนี เป็ นต้น
จากการที่ตลาดได้มีการปรับตัวลดลงทาให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่ สงู ขึน้ โดยบริษัท คู่แข่งขันขนาด
ใหญ่ทมี่ งุ่ เน้น การผลิตเครือ่ งจักรใหม่สาหรับลูกค้าได้ขยายการตลาดครอบคลุมงานการปรับปรุงเครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์เดิมให้มี
ประสิทธิ ภาพมากขึน้ ซึ่งเป็ นฐานตลาดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นอกจากการใช้กลยุทธ์การตลาดด้านเทคโนโลยที่ได้รบั การ
พัฒนาและคิดค้นจากบริษัทฯโดยเฉพาะแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีจดุ แข็งทีใ่ ช้ในการแข่งขัน ทัง้ นี ้ การที่บริษัทฯ มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่ง
ทาให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารงาน สามารถเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ตรงตามกาหนดเวลา และกลยุทธ์ดา้ นราคาที่
ต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการซือ้ เครือ่ งจักรใหม่ จึงทาให้บริษัทฯคูแ่ ข่งซึง่ เป็ นบริษัทขนาดใหญ่และมีตน้ ทุนทางการเงินที่สงู กว่า
ไม่สามารถใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคากับบริษัทฯได้ อีกทั้งเทคโนโลยีการปรับปรุ งเครื่องจักรเป็ นเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่คิดค้นและพัฒนาขึน้ โดยบริษัทฯ คู่แข่งจึงไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ นอกจากนีบ้ ริษัทฯยังเน้นการให้บริการที่
รวดเร็ว และรับ ประกัน คุณ ภาพของผลงานให้ได้ป ระสิ ท ธิ ภาพตามที่ ต กลงไว้กับ ลูกค้า จากปั จ จัย ความพร้อ มด้านต่ า งๆ
ตลอดจนปั จจัยด้านการตลาด ที่บริษัทฯนามาปรับใช้ ทาให้คู่แข่งที่มีศกั ยภาพและเทคโนโลยีเทียบเท่ากับบริษัทฯมี นอ้ ยราย
ส่งผลให้บริษัทยังรักษาฐานลูกค้าและตลาดไว้ได้ อย่างไรก็ ดี นอกจากการแข่งขันข้างต้นกับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิต
เครื่ อ งจัก รต่ า งๆ บริษั ท ฯอาจมี ก ารแข่ง ขัน จากผู้ใ ห้บ ริ ก ารด้า นวิ ศ วกรรม บางส่ ว นที่ ใ ช้เ ทคโนโลยอี่ น ๆ ในการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเครือ่ งจักร โดยหากเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายบริการด้านวิศวกรรมและประสิทธิภาพ การทางานระหว่างคู่แข่ง
กับบริษัทฯ จะพบว่าบริษัทฯมีตน้ ทุนที่ ต่ากว่าประมาณ ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 และหลังจากลูกค้าได้นาเทคโนโลยี ของ
บริษัทฯมาปรับใช้จะมีร ะยะเวลาคืนทุน โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 2 ปี อีกทัง้ ลูกค้าชั้นนาต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับใน
ประสิทธิภาพที่เพิม่ ขึน้ จากการนาเทคโนโลยีของบริษัทฯมาปรับใช้กบั เครื่องจักรเดิมที่มีอยู่ดงั นัน้ คู่แข่งด้านการให้บริการด้าน
วิศวกรรมอื่นๆ จึงไม่ใช่คแู่ ข่งขัน ที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตลาดและการให้บริการด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ
บริษัทอืน่ ๆ ได้แก่ บริษัท Loesche จากประเทศเยอรมนี หรือบริษัทผูผ้ ลิตเครื่องจักรครบวงจรอื่นๆ ได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของเครื่องจักรที่ตนเองผลิตให้มีการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
มากขึน้ กว่าเดิม ดังนัน้ ภาวะการแข่งขันทางอ้อมจากผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรต่างๆ จึงมีแนวโน้มเพิมมากขึน้ ในอนาคต
การจัดหาผลิตภัณฑ์
(ก) การจัดหาและจัดซือ้
เนือ่ งจากธุรกิจของบริษัทคือ การออกแบบคิดค้นเทคโนโลยีและให้บริการด้านวิศวกรรม บริษัทจึงไม่มีวตั ถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต และไม่มีตวั สินค้าของบริษัทฯที่เป็ นรูปธรรม แต่ในการปรับปรุงเครื่องจักรให้กบั ลูกค้าในแต่ละ่ ครัง้ จะต้องมีอปุ กรณ์ที่
ใช้ในการติดตัง้ เพิ่มเติม เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ดงั นัน้ บริษัทฯจึงต้อง
ออกแบบและสั่งทาอุปกรณ์ดังกล่าวขึน้ เพื่อนาไปส่งมอบให้กับลูกค้า โดยอุปกรณ์แต่ ละชิน้ จะต้องสั่งทาเป็ นพิเศษเพื่ อให้
เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละชิน้ จึงต้องอาศัยผูผ้ ลิตอุปกรณ์ที่มีความชานาญ น่าเชื่ อถือ และสามารถส่งมอบชิน้ งานได้ตรง
ตามเวลาที่ได้รบั มอบหมาย
บริษัทมีการดาเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ เครือ่ งจักรและบริการ ทัง้ จากภายในประเทศคิดเป็ นจานวนร้อยละ 36
และต่างประเทศคิด เป็ นจานวนร้อยละ 64 รวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินการคัดเลือกผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย
และผูร้ บั จ้าง อีกทัง้ การตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างอย่างสม่าเสมอ โดยการติดตามจากผลการดาเนินงานของ
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ผูผ้ ลิตผูจ้ าหน่าย และผูร้ บั จ้าง เพื่อให้สามารถยืนยันและสร้างความมั่นใจได้ตลอดเวลาว่า ผลิตภัณฑ์และผลงานการ
บริการภายหลังการส่งมอบต่อเจ้าของโครงการ มีความถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อกาหนด และเงื่ อนไข
การสั่งซือ้
นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้มงุ่ เน้นในการดาเนินการจัดหาผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรและบริการราย
ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการสั่งซือ้ สามารถควบคุมอย่างเป็ นระบบและมีศกั ยภาพมากขึน้ ในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับงาน สาหรับโครงการต่างๆของบริษัทฯนัน้ มิได้ผกู ขาดกับตัวแทนจาหน่ายรายใด
รายหนึง่ แต่สามารถจัดหาสินค้าได้จากหลากหลายแหล่งผูผ้ ลิต และเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็ น
สินค้าจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย หรือประเทศทางยุโรป โดยบริษัทมีผจู้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการรายสาคัญ
1 รายในประเทศจีน ซึงเป็ นผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน เช่น หม้อบดชนิดต่างๆ หม้อเผา สายพาน ลาเลียงการผลิต
LV Classifier LV Cooler และ Preheater เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์จากผูจ้ ดั จาหน่ายรายนีเ้ กินกว่า 30% ของรายได้รวม เนื่องจากมีขอ้
ได้เปรียบผูร้ บั จ้างผลิต จาหน่ายรายอื่นในด้านราคา ระยะเวลาการผลิตและการจัดส่ง ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้กาหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิรดั กุมในการจัดหาและจัดซื อ้ อาทิการสอบราคา เปรียบเทียบราคาและคุ ณลักษณะเครื่องจักร เพื่อให้
มั่นใจว่าได้ส่งั ซือ้ ผลิตภัณฑ์ เครือ่ งและบริการที่ถกู ต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด
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[ปั จจัยความเสีย่ ง]
1. ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของบริษัทฯ
บริษัท ดาเนินงานครบวงจรทัง้ ด้านการบริการวิศวกรรม ออกแบบ พัฒนา รับจ้างผลิ ตอุปกรณ์พร้อมติ ดตัง้ และ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ผลิต ติดตัง้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ างๆ ให้แก่ลกู ค้าเพื่อเพิ่มผลผลิต ประสิทธิ ภาพและ
ประหยัดพลังงาน
จากลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังกล่าว ต้องมีการใช้เงินลงทุนในการจัดเตรียมงานและอุปกรณ์ที่
จาเป็ นในการส่งงานให้แก่ลกู ค้าของบริษัท ซึง่ อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ใน
กรณีที่บริษัทฯ มีการรับงานเป็ นจานวนมาก ทาให้บางช่วงเวลาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดออกมากกว่ากระแสเงินสดรับ
โดยเกิดจากการที่กระแสเงินสดรับยังไม่ถงึ กาหนดการรับเงินที่จะเข้ามา ชดเชยกระแสเงินสดออกดังกล่าวได้อย่างเต็มที่
ทัง้ นี ้ โดยส่วนใหญ่ บริษัทจะมีการตกลงให้ลกู ค้าจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment) แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ใน
การดาเนินการเตรียมงาน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะต้องดาเนินการให้สถาบันการเงินออกหนังสือคา้ ประกัน (Letter
of Guarantee หรือ “L/G”) ให้กบั ลูกค้า เพื่อประกันเงินรับล่วงหน้า (Advance Payment Bond) ดังกล่าวเต็มจานวน
พร้อมกับให้สถาบันการเงินออกหนังสือคา้ ประกัน L/G อีกฉบับเพื่อประกันผลงาน (Performance Bond) ด้วย ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ L/G ประกันผลงานดังกล่าวจะมีมลู ค่าประมาณร้อยละ 10 – 20 ของมูลค่างานโครงการจากลักษณะการ
ดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทาให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับบางส่วนเพื่อใช้ในการจัดเตรียมงาน
อย่างไรก็ดีจากการทีบ่ ริษัทฯ ไม่มีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักทีจ่ ะสามารถนาไปใช้เป็ นหลักประกันในการกูย้ ืมเงินจาก
สถาบันการเงิน ทาให้มีความจาเป็ นต้องใช้เงินสดบางส่วนเป็ นหลักประกันในการกูย้ ืม กอปรกับบริษัทฯมีการเติบโตของ
รายได้แบบก้าวกระโดด จึงอาจส่งผลต่อ สภาพคล่องทางการเงิ นของบริษัทฯ ซึ่ งเป็ นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทฯ มีความ
จาเป็ นต้องเพิ่มทุน ซึง่ สามารถลดปั ญหาสภาพคล่องได้ในระดับหนึง่ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้หาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดย
การขอเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนามาใช้เป็ นเงินทุนในการดาเนินงานใน โครงการต่างๆ ที่บริษัท ได้รบั มา
บริษัท ได้รบั การอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัทฯ จากธนาคาร
ต่างๆ แต่ก็ยงั คงไม่เพียงพอในการดาเนินงาน ซึง่ บริษัทต้องดาเนินการหาวงเงินอาจด้วยการระดมทุนเพิ่ มเติมจากผูถ้ ือ
หุน้ เดิมหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหม่
2. ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
บริษั ทดาเนิ นธุร กิ จ โดยทาสัญญากับ พัน ธมิต รทางการค้าและร่วมลงทุนในต่ า งประเทศหลายประเทศที่ มี
ศักยภาพ ได้แก่ อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน บรู ไนและสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็ นต้น เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เติบโต
มากขึน้ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึง่ ในแต่ละ ประเทศ นัน้ ย่อมมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และกฎหมายของประเทศเหล่านัน้ ได้ เพือ่ ลดความเสีย่ ง ดังกล่าวให้นอ้ ยลง บริษัทฯจึงมีนโยบายการร่วมลงทุน
กับบริษัทท้องถิ่นประเทศต่างๆ เนื่องจากบริษัทร่วมลงทุนดังกล่าวสามารถเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในภูมิภาคนัน้ ได้
ดีกว่าบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถช่ว ยบริษัทฯในด้านการตลาด และการติ ดต่อกับลูกค้าภายในประเทศดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าจึงช่วยให้บริษัทฯสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึน้ ทัง้ นีก้ ารลงทุนในรู ปแบบการร่วมลงทุนนั้นยัง
มีมลู ค่าค่อนข้างต่า เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพของตลาดและจานวนลูกค้าในแต่ละภูมิภาค และบริษัทฯยังสามารถ
ได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนในรู ปของค่ าลิขสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมจากบริษัทร่วมทุนอีกด้วย นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้
แต่งตัง้ บริษัทท้องถิ่ นเป็ นตัวแทนทางการค้า ซึ่ งจะสามารถช่วยบริษัทฯ ในด้านการตลาด ช่ วยหาลูกค้าและติ ดต่อ
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ประสานงาน เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงานระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าในประเทศนัน้ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึน้ แต่อย่างไร
3. ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
บริษัท เป็ นผูใ้ ห้บริการงานด้านวิศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยี ที่บริษัทฯ เป็ นผูร้ เิ ริ่มคิดค้นและพัฒนาขึน้ เอง นามา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานและประหยัดพลังงาน ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
อาจถูกลอกเลียนแบบโดยบริษัทคูแ่ ข่งขันอื่นๆ หรือจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้ นีห้ าก
บริษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ ให้มีศกั ยภาพสูงขึน้ ก็อาจจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียลูกค้าและส่วนแบ่ง
ทางการตลาดได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญ ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้ทีมงาน
ทาการคิ ดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่ อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และเพิ่ มศักยภาพการแข่งขันให้
แข็งแกร่งมากขึน้
ปั จจุบนั บริษัทได้รเิ ริ่มพัฒนาและก้าวสูก่ ารออกแบบโรงงานปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร (Complete Cement plant)
กอปรกับบริษัทฯ ได้มีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดวางเครื่องจักร และผังโรงงานใหม่ เพื่อให้สามารถใช้
พืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทัง้ ช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโล
เก็บวัตถุดบิ แบบใหม่ทชี่ ่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างฐานรากการจัดวางเครื่องจักร และอุปกรณ์ตา่ งๆอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง ลดเวลาการก่อสร้าง และประหยัดพลังงานเพิ่มขึน้ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้นาประสบการณ์ในการดาเนินงานที่ผา่ นมา จากการใช้งานเครื่องจักรทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
มาพัฒนาปรับปรุงออกแบบการใช้งานของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกด้วย
จากลักษณะการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ในปั จจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพใน
กระบวนการผลิตของโรงงานผลิ ตปูนซีเมนต์ได้อย่างครบวงจรมากขึน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงยังคงรักษาความเป็ นผู้นาใน
ธุรกิจการปรับปรุงประสิทธิภาพ ออกแบบ โรงงานและพัฒนาเครื่องจักร โดยได้รบั การไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา ทัง้ นี ้
บริษัทฯ คาดว่าการลอกเลียนแบบด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ นัน้ ยังเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเทคโนโลยีดงั กล่าว
ต้องอาศัยประสบการณ์และความชานาญเฉพาะด้าน
4. ความเสีย่ งด้านต้นทุน แรงงาน และการขาดแคลนแรงงานฝี มือ
การบริหารสัญญางานก่อสร้างในแต่ละโครงการให้มีผลกาไร ขึน้ อยู่กับการประมาณการต้นทุนโครงการที่ แม่นยา
และควบคุมต้นทุนที่เกิดขึน้ จริง ให้อยู่ในประมาณการที่กาหนดไว้ ปั จจัยการประมาณต้นทุน ขึน้ อยู่กบั ราคาวัสดุก่อสร้าง
ต้นทุนแรงงาน ซึง่ มีการเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงไปตามภาวการณ์ของระดับอุปสงค์และอุปทาน
อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสียงดังกล่าว โดยเน้นให้มีการฝึ กอบรม ให้ความรู ใ้ นด้านต่างๆ
ให้พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพ และความสามารถในการทางาน รวมทั้งได้จัดทาแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path and Succession Plan) และดูแลเรื่องผลตอบแทนที่เป็ นธรรม เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนา
ศักยภาพและมีความพึงพอใจที่จะร่วมทางานกับบริษัทตลอดไป นอกจากนัน้ ในบางตาแหน่งงาน ได้ว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์สงู เข้ามาทางานในส่วนทีส่ าคัญเพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความผิดพลาดในการทางานนัน้ ๆ

รายงานประจาปี 2560

25

[ปั จจัยความเสีย่ ง]
5. ความเสีย่ งจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจานวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ในอนาคตอันใกล้
ในงวดบัญชีปี 2560 บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจานวน 58.64 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการดาเนินงานได้
กาไรเป็ นปี ที่สองของบริษัท นับแต่มีการดาเนินการขาดทุนสุทธิใน 5 ปี ที่ผ่านมา และทาให้บริษัทมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสะสม ณ สิน้ ปี 2560 เป็ นจานวน 819.01 ล้าน บาท ทัง้ นี ้ การที่บริษัทยังมีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสมนัน้
เนือ่ งจากบริษัทมีผลขาดทุนจากโครงการหลายโครงการซึ่ งเป็ นผลจากการที่ บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนที่เกิดขึน้
จริงให้อยูใ่ นประมาณการที่กาหนดไว้
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ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

%

1.

CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT

2.

CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD.

68,979,815

9.97

3.

HANS-JORGEN IBSEN

51,600,169

7.46

4.

ประยูร อังสนันท์

36,636,400

5.29

5.

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด

32,756,233

4.73

6.

น.ส.เสาวณีย ์ ธรรมกูล

14,028,879

2.03

7.

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

12,667,200

1.83

8.

นางรัตนวรรณ ชมะนันทน์

9,900,000

1.43

9.

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.

8,250,000

1.19

10.

กัลยา

7,044,000

1.02

11.

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ รวม

278,643,803

40.26

รวม

692,095,099

100.00

หมายเหตุ:

1

เสมอภาค

171,588,600.00

สัดส่วนการถือหุน้

24.79

CG Cement Global Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในโรงงานซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง และถือหุน้
โดย Cinnovation Inc. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย Cinnovation Inc. ประกอบธุรกิจด้านการ
ลงทุนผ่านการถือหุน้ ในบริษัทต่างๆ (Holding Company) และ Cinnovation Inc. ถือหุน้ โดย (1) Mr. Rahul
Chaudhary ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ (2) Mr. Varun Chaudhary ในสัดส่วนร้อยละ 50 ทัง้ นี ้ Mr. Varun
Chaudhary ดารงตาแหน่งกรรมการของ LVT แต่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหาร

2

OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น CHINA TONGHAI SECURITIES
LIMITED A/C CLIENT ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

3

จัดตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผูล้ งทุนใน Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR จะได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุน้ สามัญ เว้นแต่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้

รายงานประจาปี 2560

27

[รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่]

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จานวนหุน้ สามัญ

สัดส่วนการถือหุน้ %

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย

352,968,502

51.00

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติตา่ งด้าว

339,126,597

49.00

ข้อตกลงระหว่างผู้ถอื หุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)
บริษัทไม่มีกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน ในเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
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[นโยบายการจ่ายเงินปั นผล]
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหัก
ภาษี เงินได้สารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจ
กาไรจากการดาเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจากัด
การจ่ายเงินปั นผล

รายละเอียด

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

เฉพาะกิจการ

เฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม่)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี (บาท)

6,106,625

963,455

(55,641,144)

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.01

0.001

(0.080)

งดจ่ายเงินปั นผล

งดจ่ายเงินปั นผล

งดจ่ายเงินปั นผล

จานวนหุน้

-

-

-

เงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)

-

-

-

อัตราร้อยละการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไร
สุทธิ

-

-

-

วันที่จ่ายเงินปั นผล

-

-

-

เงินปั นผลจ่าย (บาท/หุน้ )

สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯย่อยและบริษัทฯร่วมให้ กับ LVT ขึน้ อยูก่ บั ประกอบการ
และคณะกรรมการของบริษัทฯย่อยและบริษัทฯร่วมนัน้ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นกรณีๆ ไป
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[โครงสร้างการจัดการ]
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 11 ท่าน ดังต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ประเภทกรรมการ

วาระการดารงตาแหน่ง
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี (AGM)

1. นายโดนัล เอียน แมคเบน

ประธานกรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหาร

EGM 2560 – EGM 2561

2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการบริหาร

BOD No.1/2017

3.นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

AGM 2557 – AGM 2560

4. นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

EGM 2560 – EGM 2561

กรรมการอิสระ

EGM 2560 – EGM 2561

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

AGM 2557 – AGM 2561

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

BOD No.1/2017

กรรมการ
5. นายแมทธิว แพทริก แรทคริฟ

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

6. นายวรุณ ชาวเดอร์รี่

กรรมการ
(ตัวแทนจากบริษัท CG
Cement
Global PTE. Ltd.)

7. นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี

กรรมการ
(ตัวแทนจากบริษัท CG
Cement
Global PTE. Ltd.)
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8. นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น

รองประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ

EGM 2560 – EGM 2561

กรรมการอิสระ

EGM 2560 – EGM 2561

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
9. นายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์
ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

กรรมการ

10.นายไมเคิล รูบี ้ ลอริทเซ่น

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

EGM 2560 – EGM 2561

11.นายสุเมฆ บารุงสุข

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

BOD No.2/2017
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[โครงสร้างการจัดการ]
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสงวน สงวนรักศักดิ์ และนายโดนัล เอียน แมคเบน กรรมการ
สองคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท

รายชื่อกรรมการ

จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จานวนครั้งทีป่ ระชุม ปี 2560
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประจาปี
บริษัท
ผู้ถอื หุ้น
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

1. นายโดนัล เอียน แมคเบน

-

-

4/17

-

-

2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์

-

1/1

15/17

-

-

3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร

-

1/1

16/17

-

-

4. นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร

-

-

3/17

-

-

5. นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ

-

-

4/17

-

-

6. นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น

-

-

4/17

-

-

7. นายกันชนะพล

-

-

3/17

-

8.นายไมเคิล รูบี ้ ลอริทเซ่น

-

-

2/17

9.นายสุเมฆ บารุงสุข

-

1/1

13/17

10. นายวรุณ ชาวเดอร์ร่ี

-

1/1

3/17

-

-

11. นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี

-

-

-

-

-

เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน
คอมเพอร์นอล์เลอ

ทัง้ นี ้ กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องมาจากติดภารกิจ
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[โครงสร้างการจัดการ]
โครงสร้างผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายโดนัล เอียน แมคเบน
ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นะประยูร
ที่ปรึกษา

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็ นผูบ้ ริหารตามคานิยาม “ผูบ้ ริหาร” ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ผูบ้ ริหารที่ลาออกระหว่างปี 2560 - ปั จจุบนั
1. นายอุระ หวังอ้อมกลาง ลาออกจากตาแหน่งที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
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[โครงสร้างการจัดการ]
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นางสาวสุพัตรา เผือกพูล ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่14 สิงหาคม
2551-30 เมษายน 2560 และได้แต่งตัง้ นางปารียา ธราสุวรรณ ดารงตาแหน่งรักษาการเลขานุ การบริษัทแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มิถนุ ายน 2560-31 ธันวาคม 2560
หน้าที่ของความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทาและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ
2. จัดทาและจัดเก็บหนังสือ นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
รายงานประจาปี
3. จัดทาและจัดเก็บหนังสือ นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสาเนา
รายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทาการนับแต่ทบี่ ริษัทได้รบั รายงาน
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
6. จัดเก็บตราประทับบริษัท
7. ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับ
ดูแลกิจการดาเนิน กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
8. ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตั ิ ตามมติคณะกรรมการบริษัทและ
มติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการ
เปิ ดเผยข้อมูลและ รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชน ให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย
11. ติดต่อประสานงานกับผูถ้ ือหุน้
12. หน้าที่อนื่ ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้พิจารณาให้คา่ ตอบแทนแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. มีความเหมาะสม ในด้า นความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับขอบเขต
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิ งาน และเชื่ อมโยงกับผลการดาเนินงานของ
บริษัท
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2. ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการจูงใจ ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรักษา

กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ ีความรูค้ วามสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์แก่บริษัทได้
3. ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในลักษณะธุรกิจเดียวกัน และขนาดธุรกิจที่
ใกล้เคียงกันได้
4. ค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
5. การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนที่ จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็ นค่ าเบีย้ ประชุม ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท และกรรมการครัง้ ละ 12,000 บาทต่อ
ท่า น ส าหรับ กรรมการ ที่ ด ารงต าแหน่ง ในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2560

ค่าเบีย้ ประชุม (บาท)
รายชื่อกรรมการ

การประชุม

การประชุม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

สามัญ

วิสามัญ

บริษัท

ตรวจสอบ

ผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้

สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

1.นายโดนัล เอียน แมคเบน

-

2.นายสงวน สงวนรักศักดิ์

-

3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร

(บาท)

-

-

-

-

12,000

183,000

12,000

-

207,000

-

15,000

234,000

-

-

249,000

4. นายอุระ หวังอ้อมกลาง

-

-

144,000

-

60,000

204,000

5. นายวิชยั ตันติกลุ านันท์

-

-

120,000

-

63,000

183,000

6. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวฒ
ั น์

-

-

132,000

-

60,000

192,000

7. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสเุ มธ

-

-

120,000

30,000

-

150,000

12,000

156,000

24,000

-

204,000

-

-

12,000

-

-

12,000

10. นายวรุณ ชาวเดอร์ร่ี

-

12,000

36,000

-

-

48,000

11. นายพาราส มิตตอล

-

-

36,000

-

-

36,000

12. นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น

-

-

48,000

-

15,000

63,000

13. นายไมเคิล รูบี ้ ลอริทเซ่น

-

-

-

-

12,000

12,000

14.นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี

-

-

-

-

-

-

15.นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร

-

-

-

-

-

-

16.นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ

-

-

-

-

-

-

8. นายสุมฆ บารุงสุข
9. นายกันชนะพล

-

-

รวม

เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน
คอมเพอร์นอล์เลอ

1,560,000
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(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กบั คณะกรรมการบริหาร
รวมทัง้ สิน้ 13.9 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร


เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่คณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อย
ละ 5-10 ของเงิ นเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชี พสาหรับ คณะ
กรรมการบริหาร จานวน 4 ราย รวมทัง้ สิน้ 58,271.83. บาท

 จัดหารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ใน ปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 217,400 บาท

8.5 บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทัง้ หมด 70 คน โดยในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานจานวนทัง้ สิน้ 23.49 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินพิเศษ เงิน
ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
จานวนพนักงาน
เมื่อเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้มีการเลิกจ้างพนักงานทัง้ หมด เว้นแต่กรรมการบริหาร
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่จะขับเคลื่อนให้บริษัท ไปสู่ความเติบโตอย่างยังยืน บริษัทจึงมีนโยบายใน
พัฒนาบุคลากรให้มีความก้า วหน้า สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ก้ บั บุคลากรทุกคน ซึ่งเน้นการสร้างทีมงาน และ
การเรียนรู ใ้ นด้านวิชาชีพเฉพาะทาง โดยรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู ใ้ นด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการอบรมภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ได้คิดค้นและ
พัฒนาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพ เครื่องจักรให้มีการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้ รวมถึงส่งเสริมให้เรียนรู เ้ ทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรพร้อมที่จะแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังประเมินผลการทางานของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path and Succession Plan)
ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และแข่งขันได้
ในตลาด ซึ่ง แสดงให้เห็น ว่า บริษั ทฯ มีค วามตั้งใจที่จ ะพัฒ นาบุคลากรเพื่ อ ให้ทันต่อ การเปลี่ ยนแปลงของโลก
เทคโนโลยี และสภาพธุรกิจทีมีการแข่งขันสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ -ไม่มีการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นปั จจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ
ทีม่ ีประสิทธิภาพ และยึดมั่นทีจ่ ะดาเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพือ่ สร้างกลไกการควบคุมการดาเนินงานของ
บริษัทให้มคี วามโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมั่นใจต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งบริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการได้ดูแลรักษาสิทธิ ขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม เช่น สิทธิในการซื อ้ ขายหรือการโอนหุน้
การมีสว่ นแบ่งผลกาไรของบริษัท การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การมีสิทธิเข้าร่วมประชุ มผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
ออกเสียงลงมติในเรือ่ งต่างๆ ตามกฏหมายกาหนด อาทิ สิทธิในการเลือกตัง้ ถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล สิทธิในการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการอนุมตั ิงบการเงินและการจ่ายเงินปั นผล สิทธิในการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการมีนโยบายให้จัด ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการ ประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงกฏเกณท์ วิธีการที่ใช้ในการประชุม และขัน้ ตอนในการลงมติ
ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมหรือตามกฏหมายกาหนด และส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายใช้สิทธิ
ของตนรวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมด้วย
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ส่วน
น้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ โดยในการประชุมกาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่
ผูถ้ ือหุน้ ถืออยู่ โดยนับหนึ่งหุน้ มีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และบริษัทฯ จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม รายงานประจาปี ทงั้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้า
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษั ทได้ให้ความสาคัญ ต่อ สิทธิ ของผู้มี ส่วนได้เสีย ทุก กลุ่ม โดยบริษัท จะดูแลผู้มี ส่วนได้เ สีย ทุกกลุ่ม ตามสิท ธิ ที่ มี ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อตกลงร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นธรรม อย่างโปร่งใส ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความพึงพอใจ
ความร่วมมือซึง่ กันและกัน ซึง่ จะก่อให้เกิดความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมทัง้ ไม่กระทา
การใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียเหล่านัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น - บริษัทมีความมุง่ มั่นที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั ผู้
ถือหุน้
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พนักงาน - ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการจัดตัง้
กองทุน สารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชี วิต และการฝึ กอบรม
เพือ่ พัฒนาทักษะในการทางานอย่างสม่าเสมอ
คู่ค้า - ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ เป็ นไปตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า
- เปิ ดให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ภายใต้ขอ้ มูลที่เท่าเทียมกัน
- ควบคุมขัน้ ตอนของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง ไม่ให้มีการทุจริต
- มีมาตรการชดเชยหากได้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทัง้ เจรจาแก้ปัญหา
ร่วมกัน โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมทัง้ 2 ฝ่ าย
เจ้าหนี้ - ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง และมีมาตรการชดเชยหากได้รบั ความเสียหาย จากการ
ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทัง้ เจรจาแก้ปัญหาร่วมกันโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมทัง้ 2 ฝ่ าย
ลูกค้า - ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่ เท่าเทียม รักษาความลับ
ของลูกค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ ทาหน้าที่รบั ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่ อรีบดาเนินการให้แก่ ลกู ค้า
โดยเร็ว ที่ สุด และมี มาตรการชดเชยหากได้ร ับ ความเสีย หายจากการถูก ละเมิ ดสิท ธิ พร้อมทั้ ง เจรจา
แก้ปัญหาร่วมกันโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมทัง้ 2 ฝ่ าย
คู่แข่ง - ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการ
ไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
สังคมและชุมชน - ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และปฎิบิ ตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดไม่สนับสนุน
หรือให้ความช่วยเหลือผูก้ ระทาผิดสร้างงานให้กบั ชุมชนที่บริษัทไปรับจ้างสร้างโรงงานต่างๆ
สิ่งแวดล้อม - ออกแบบเครือ่ งจักรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
คัดแยกขนาดของวัตถุดบิ นัน้ เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการผลิตพร้อมกับลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิ น และที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ ของผู้
ลงทุนและผูท้ มี่ ีสว่ นได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ เปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็ นจริง เชื่ อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ภายใต้ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จดั การทาหน้าที่
ติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนสถาบันผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานผูล้ งทุน ซึ่ง
ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 02-3183-244 และได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผูท้ ี่สนใจอย่างเท่า
เที ย มกัน โดยเปิ ด เผยข้อ มูลของบริษั ท ฯผ่า น เว็ บ ไซต์ http://www.lv-technology.com เช่ น ประวัติ บ ริษั ท ฯ โครงสร้า ง
คณะกรรมการ โครงสร้าง ผูถ้ ือหุน้ ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจาปี (56-2) แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

รายงานประจาปี 2560

40

[การกากับดูแลกิจการ]
บริษั ท กาหนดนโยบายให้ค ณะกรรมการบริษั ท เป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบต่อ งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริษั ท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่ อสร้าง ความ
เชื่อมั่นให้กบั ผูส้ ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย และคณะกรรมการบริษัทได้จัดทารายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เ หมาะสมและถื อปฏิบัติอย่างสม่ า เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่า ง
ระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทารวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
บริษัทมีนโยบายเปิ ดเผย การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุ ดต่างๆ ในรอบปี ที่ผ่าน
มา เช่น จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ การเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
พร้อมทัง้ จานวนและรูปแบบของค่าตอบแทน ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการเรือ่ งค่าตอบแทน คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถเฉพาะด้าน และทาหน้าที่ โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการจานวน 10 ท่าน
ดังต่อไปนี ้
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 8 ท่าน คิดเป็ นอัตราส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่ง
เป็ นกรรมการอิสระ 6 ท่าน และเป็ นกรรมการตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 2 ท่าน
- ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งจะทาให้เกิดการ
ถ่ ว งดุล ในการบริ ห ารงานอย่า งเหมาะสมและ เกิ ด การสอบทานการบริห ารงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพและเป็ นธรรม
- กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่
บริษัทใช้ บริการอยูใ่ นช่วง 2 ปี ทผี่ า่ นมา
โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองเฉพาะเรือ่ งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ ช่วยให้การปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแลกิจการของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้ นีป้ ระธาน
กรรมการจะไม่ดารงตาแหน่งประธานหรือสมาชิ กในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะอนุกรรมการและสมาชิ กส่วนใหญ่
รายงานประจาปี 2560

41

[การกากับดูแลกิจการ]
ของคณะอนุก รรมการเป็ น กรรมการอิ สระ นอกจากนี บ้ ริษั ท มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูลเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการ”
5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วมในการกาหนด(หรือให้ความเห็นชอบ)
วิสยั ทัศน์ เป้าหมายของแผนการดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ นอกจากนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายจัด
ให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ มีการติดตามการดาเนินการในเรือ่ ง
ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และกรณีมีรายการที่มีความขัดแย้ง
หรือ มีส่ว นได้เสีย รวมทั้งรายการที่ ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผู้ถื อหุน้ บริษัท ได้ด าเนิ นการตามข้อก าหนดของสานัก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยส่ง เสริ ม ให้ค ณะกรรมการ
กรรมการบริหาร และพนักงาน ผูซ้ งึ่ เกี่ยวข้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทัง้ การปฏิบตั ิต่อบริษัท
และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชน สังคม และลูกค้า รวมถึงกาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย มีนโยบายให้คณะกรรมการ
ได้ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ ภาพ จึ งได้
กาหนดนโยบายด้านภาระหน้าที่อานาจดาเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริหาร และการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของ บริษัทให้
เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่ อนาข้อบกพร่องต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นได้ในระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทกาหนดให้กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเกิน
กว่า 5 แห่ง เพือ่ จะได้มีเวลาในการกากับดูแลบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้กาหนดนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี ้ :
1.
2.
3.
4.
5.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจและหรือจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาอย่างน้อยทุกๆ ไตรมาส และมีการประชุม
พิ เ ศษเพิ่ ม ตามความจ าเป็ น โดยก าหนดการประชุ ม พร้อ มวาระการประชุ ม ล่ว งหน้า ในปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการทัง้ หมด 17 ครัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ จะร่วมกัน พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม
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พร้อมเสนอให้กรรมการทุกท่านเสนอเรื่ องที่จะเข้าประชุมได้ โดยคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่ มเติมได้จากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ หรือเลขานุการบริษัท รวมทัง้ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชีแ้ จงเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา เลขานุการบริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ วาระ
การประชุม และเอกสารให้คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วนจะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัดกาหนด เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลา ให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ หาก
กรรมการท่านใดมีสว่ นได้เสียกับเรือ่ งที่พิจารณาจะไม่รว่ มตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว และมีการจัดทารายงานการประชุมพร้อม
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ไม่ได้มีการประชุ ม
กันเองโดยไม่มีผบู้ ริหารบริษัท
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้แบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการ
บริษัท (Board Self-Assessment) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาทบทวน ผลงานและอุปสรรคต่างๆ ในปี ที่ผา่ น
มา และเพื่อนามาปรับปรุ งการทางานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น้ ในปี 2560 ผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัทอยูใ่ นระดับที่ดีมาก คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการผู้จัด การ โดยพิ จ ารณาจาก Performance Agreement ประกอบกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทนจะนาข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ
ของกรรมการผูจ้ ดั การเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่
ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่จดั โดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน สาหรับกรรมการบริษัท จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านรวมทัง้
กรรมการที่เข้าใหม่เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนา
ความรู แ้ ละประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรและปฏิบัติหน้าที่กากับดูแลกิจการให้มี ประสิทธิ ภาพมากยิ่ งขึน้ ทัง้ นี ้ บริษัทได้
เปิ ดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมของกรรมการ ตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยไว้ในหัวข้อประวัติ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ คื อ คณะกรรมการบริษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีอานาจหน้าที่จดั การให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อ บัง คับ ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ด้ว ยความซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต และระมัด ระวัง รัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
2. กาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
3. กาหนดกลยุทธ์ แผนการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายการต่อต้า นการคอร์รปั ชั่ น นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมทัง้ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ที่ เสนอโดยคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ ายจัดการ และติดตาม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามแผนการดาเนินธุรกิจ
4. เป็ นแบบอย่า งในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมทัง้ ติดตามและสนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานนาไปปฏิบตั ิ
5. พิจารณามอบอานาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้
กระท าร่วมกันหรือแยกกันเพื่ อกระทาอย่างหนึ่ งอย่า งใดตามวัต ถุประสงค์แ ละข้อ บังคับ ของบริษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนด คณะกรรมการมีสิทธิ เปลี่ ยนแปลงหรือถอนอานาจที่ ได้มอบให้แก่
บุคคลนัน้ หรือให้บคุ คลนัน้ พ้นจากหน้าที่ และแต่งตัง้ บุคคลอื่นขึน้ แทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้
ได้รบั มอบอานาจหรือแต่งตัง้ นัน้ จะต้องปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับ คาสั่ง และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
6. กาหนดอานาจดาเนินการของบริษัท
7. พิจารณาอนุมตั ิเรือ่ งต่างๆ ตามอานาจดาเนินการของบริษัท ที่เกินกว่าอานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลอื่นทาหน้าทีแ่ ทน เว้นแต่อานาจดาเนินการตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง กาหนดให้
ต้องได้รบั อนุมตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ
9. อนุมตั ิงบการเงิ นรายไตรมาสและประจาปี และดูแลให้มีการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตาม
หลักการบัญชที่รบั รองทั่วไป
10. กากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11. กากับดูแลให้บริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี โดยคานึงถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย อย่าง
เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ กากับดูแลให้บริษัทพัฒนาสูค่ วามยั่งยืน
12. แต่งตัง้ บุคคลที่บริษัทส่งไปเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. พิจารณาเรียกและกาหนดวาระการประชุ มคณะกรรมการบริษัทร่ว มกับประธานเจ้า หน้าที่ บริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. เป็ นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
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2.1 ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ และกฎหมาย
2.2 ในการประชุมสนับสนุนให้กรรมการและผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
2.3 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กากับดูแลเรือ่ งการยื่น/ขึน้ ทะเบียนเอกสารด้านกฎหมายและการกากับ ดูแล และดูแลการดาเนินกิจการของบริษัทให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดค่านิยม พันธกิจ และเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาว
3. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการติ ดตามดูแลและประเมินประสิทธิ ภาพในการดาเนิ น
กิจการของบริษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงสถานการณ์แวดล้อมและสถานภาพของบริษัท รวมทัง้ ปั จจัยทัง้ หมดที่มี
ความสาคัญ
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมโดยรวมทัง้ หมดของบริษัท และดูแลให้กิจการของบริษัทดาเนินไปด้วยความราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ
6. สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ทางานร่วมกับประธานกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิ ด เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทบรรลุเป้าหมายใน
ด้านการกากับดูแลกิจการ
8. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทโดยสม่าเสมอ
9. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการอื่ นๆ ฝ่ ายบริหาร และหน่วยงาน
ภายนอก
10. ควบคุมดูแลกิจกรรมทางการเงินของบริษัท รวมทัง้ การจัดทางบประมาณ การรายงาน และการตรวจสอบ
11. ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเพื่ อให้ม่นั ใจว่าเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจะได้รบั การสนับสนุน
ทางการเงินอย่างเพียงพอ
12. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดทาแผน นโยบายและระเบียบสาหรับการจัดหาเงินทุน
13. ดูแล บริหารดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจ และดูแลกิจการทัง้ ปวงของบริษัท เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทให้เป็ นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดและอนุมัติ โดยที่ ป ระชุม คณะกรรมการภายใต้ก รอบของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง และขอบเขตอ านาจที่
คณะกรรมการกาหนด
14. พิ จ ารณากลั่น กรองข้อ มู ล และข้อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
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15. มีอานาจในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร การซือ้
และ/หรือขายสินทรัพย์ของบริษัท การกูแ้ ละ/หรือให้กูย้ ืม การจัดซือ้ จัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของ
บริษัทภายใต้วงเงิ นที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งระบุอยู่ในอานาจดาเนินการของบริษัท โดยมี อานาจการอนุมตั ิ
รายการที่มีนยั สาคัญ เช่น
• งบประมาณรายจ่ า ยลงทุนเพิ่ มเติ มระหว่างปี วงเงิ น ไม่เ กิ น 10 ล้านบาทต่อ
โครงการ
• การกูเ้ งินและการออกตราสารหนี ร้ ะยะสัน
้ ไม่เกิน 1 ปี วงเงิน ไม่เกิน 10 ล้าน
บาท
• การให้กย
ู้ ืมเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
• การจัดหาสินค้า/บริการ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ วัตถุดิบ วัสดุ อะไหล่ ฯลฯ
สาหรับงาน โครงการ วงเงิน เกินกว่า 50 ล้านบาท
• การชดใช้คา่ เสียหายที่มีสาเหตุจากการใช้สินค้า หรือบริการของบริษัท (Claim)
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
• การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริการ ที่มีมลู ค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท
• การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริการ สาหรับโครงการครบวงจร (Turnkey)
ทีม่ ีมลู ค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท
16. ดูแลให้การดาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
อย่างเคร่งครัด
17. สนับสนุนให้บริษัท ดาเนินกิจการภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายโดนัล เอียน แมคเบน
ประธานเจ้
ประธานกรรมการบริ
าหน้าที่บริหาร หาร
2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์
กรรมการผู
กรรมการบริ
จ้ ดั การ หาร
3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร
ที่ปรึกษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็ นผูบ้ ริหารตามคานิยาม “ผูบ้ ริหาร” ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) จัดทาข้อเสนอแนะ ในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ฯ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2) พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดาเนินธุ รกิจและการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่กรรมการ
ผูจ้ ดั การเสนอมาเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3) กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ภาวะ
ของธุรกิ จเพื่ อประโยชน์ต่อการบริหารกิ จการและการดาเนินธุรกิ จของบริษัทฯให้เป็ น ไปตาม กฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
4) มีอานาจในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมของบริษัทฯ เช่ น ค่าใช้จ่ ายดาเนินงาน ค่าใช้จ่ ายในการขายและ
บริห าร การซือ้ และ/หรือขายสิน ทรัพ ย์ของบริษั ทฯ การกู้ และ/หรือ ให้กู้ยื มเงิ น การจัด ซือ้ จัดจ้า ง ตาม
วัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินทีค่ ณะกรรมการกาหนด
5) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
ทัง้ นี ้ กรรมการบริหารรายใดรายหนึง่ หรือหลายรายจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ิรายการต่างๆ ที่กรรมการบริหาร รายใด
รายหนึง่ หรือหลายรายดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการบริหารดังกล่าวนัน้ มีความ ขัดแย้ง มีสว่ นได้
เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีข่ ดั แย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย นอกจากนีห้ ากรายการใด มีกรรมการบริหารที่ไม่มี
สิทธิ ในการออกเสียงในการอนุมตั ิรายการได้เนื่ องจากมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดที่
ขัด แย้ง กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย จนส่ ง ผลให้มี ก รรมการบริ ห ารผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งไม่ ม ากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการบริหารทัง้ คณะนัน้ การอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งนีh หากรายการดังกล่าว
จาเป็ นต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดให้คณะกรรมการ ต้องนารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายแมทธิว แพทริก แรทคริฟ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : 1. กรรมการลาดับที่ 1-3 เป็ นผูท้ มี่ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ ผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริห ารที่ร ับผิด ชอบจัด ทารายงานทางการเงิ นทัง้ รายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ได้
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่ นใดทีร่ บั ผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้
5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพือ่ ให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิ นของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี ้
1. หาญฤทธิ์

แฮนเซ่น

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

2.นายสุเมฆ

บารุงสุข

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

3.นายไมเคิล รูบี ้ ลอริทเซ่น

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การ
2) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กาหนดไว้
3) เสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การตาม Performance Agreement
ของแต่ละปี และพิจารณากาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งรวมถึง ค่าจ้าง ค่าเบี ย้ ประชุม เงินรางวัลและผลประโยชน์
อืน่ ๆ ให้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึง ค่าเบีย้ ประชุม เงินรางวัลและผลประโยชน์อื่นๆ สาหรับกรรมการบริษัทฯ และ
คณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบ และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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6) พิจารณากาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่ เป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7) ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
ในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ
จานวน 2 ราย จากจานวนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลทีม่ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท และ
เป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ มี่ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพือ่ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความรูห้ ลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือเสนอขออนุมตั ิแต่งตัง้ ต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม โดยใช้วิธีการแต่งตัง้ กรรมการแต่ละรายต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตัง้ กรรมการโดยผูถ้ ือหุน้ มีดงั ต่อไปนี ้
(1)
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะให้มาประชุมแทนมีสิทธิลงคะแนน หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในจานวน
หุน้ ทีต่ นถืออยู่
(2)
ให้ที่ ป ระชุม ลงคะแนนออกเสี ย งเลื อ กบุค คลที่ ไ ด้ร ับ การเสนอชื่ อ เป็ น รายบุค คล โดยผู้ถื อ หุ้น แต่ ละรายต้อ ง
ลงคะแนนเสียงที่ตนมีอยูท่ งั้ หมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3)
บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาถือว่าเป็ นผู้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวน กรรมการที่
จะพึงมี ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันแต่เกินจานวน กรรมการที่จะพึงมีใน
ครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียงชีข้ าดเพื่อให้ได้จานวนกรรมการเท่าที่จะพึงมี
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่ องจากเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง บุค คลซึ่ ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่มี ลัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายเข้ า เป็ น กรรมการแทน ในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ น
กรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี ้ มติการแต่งตัง้ บุคคลเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รบั คะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครัง้ จะมีกรรมการพ้นจากตาแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจานวน
กรรมการที่เหลืออยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็ นสามส่วนได้ลงตัว ให้กรรมการจานวนที่ใกล้เคียงที่สดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสามพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมของกรรมการอิสระเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา
คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รบั
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯ
ย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย กว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วย การรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผล ให้บริษัทฯหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชั ีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบ บัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
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6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯ
ร่วมหรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีทมี่ ีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผู้
ทีเ่ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
9) กรรมการอิสระที่มคี ณ
ุ สมบัตติ าม 1) – 8) อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯให้ตดั สินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่ อาจมี
ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการอสิระ
1) ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
2) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึง่ มี
ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่กลุม่ เดียวกัน
3) ให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับรายการที่บริษัทฯต้องขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สาคัญของบริษัทฯ
การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การคณะกรรมการบริหาร
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาเบือ้ งต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีความรูค้ วามสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทและสามารถ
บริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ได้และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
นอกจากนีค้ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารในระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ขึน้ ไปและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
การสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้กาหนดแผนการคัดเลือกบุคลากรผูส้ บื ทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดย
คานึงถึงความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้แก่บริษัท ซึง่ บุคลากรดังกล่าวจะ
ได้รบั การพัฒนาความรู ้ ความชานาญทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ เรียนรูง้ านในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็ น
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ผูน้ าของบริษัท
นโยบายดังกล่าวนีเ้ ป็ นการเพิ่มความมั่นใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้าและพนักงานของบริษัทว่าหาก
ตาแหน่ง ผูบ้ ริหารระดับสูงว่างลง บริษัทจะสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดปั ญหาในการบริหารงาน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(1) กลไกในการกากับดูแลการดาเนินงาน
ปั จจุบนั การเสนอชื่อและใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ดาเนินการโดย คณะกรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ ารส่งกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทจะเป็ นไป
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือ บริษัท
ร่วม มีหน้าที่รบั ผิดชอบดังต่อไปนี ้
1. ก่อนลงมติหรือทารายการสาคัญใดๆ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ
2. ตัวแทนต้องดูแลให้ขอ้ บังคับของบริษัทย่อยระบุการปฏิบตั ิตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยง การได้มา หรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และดาเนินการให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
3. นาเสนอผลการดาเนินงานหรือรายการใดๆที่มีนยั สาคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
4. กากับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าวให้บริษัทสามารถตรวจสอบ
ได้และรวบรวมมาจัด ทางบการเงิน รวมได้ทนั ตามกาหนด
5. กากับดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
6. กากับดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. กากับดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) บริษัทไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริษัทกับผูถ้ ือหุน้ อืน่ ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(Shareholders’agreement)ทีม่ ีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทหรือต่อการบริหารงานหรือมี
อานาจควบคุมหรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติ
9.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ บริษัทหลังจากที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59
แห่งพระราชบญัญตั ิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ บทกาหนดโทษที่เกียวข้องพร้อมทัง้ รายงานต่อ
ประธานกรรมการ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลีย่ นแปลง และเลขานุการบริษัทจะสรุปจานวนการถือหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส นอกจากนีบ้ ริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงาน
การมีสว่ นได้เสียต่อบริษัทหลังจากได้รบั การแต่งตัง้ และให้รายงานทุกครัง้ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง และ
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงาน ดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจาปี 2560
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บริษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อเป็ นข้อมูลในการซือ้ -ขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้า โดยจะให้
เฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นผูร้ บั รูข้ อ้ มูลเท่านัน้ และจะเปิ ดเผยข้อมูลให้พนักงานของบริษัทรับทราบเฉพาะส่วนที่จาเป็ นต่อ
การปฏิบตั งิ านเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทยังกาหนดให้มวี ิธีการควบคุมให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ในการนาข้อมูลความลับ
ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัว โดยมีการกาหนดบทลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ไว้อย่างชัดเจน และมี
การกาหนดกฎเกณฑ์ซงึ่ มีรายละเอียดของข้อกาหนดดังนี ้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัท
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ บริษัทไป
เปิ ดเผย หรือ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรง หรือทางอ้อม
และไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทาการซือ้ ขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกาหนดนีใ้ ห้
รวมความถึงญาติสนิท (“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทาง สายโลหิต ทางการสมรสและ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พี่นอ้ ง ลุง ป้า น้า อา รวมทัง้ คูส่ มรสของบุคคล
ดังกล่าวเป็ นต้น) ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯด้วย
4. กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องไม่ทาการซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็ น
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน
5. บริษัทได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน (สัญญาว่าจ้าง) ซึง่ จะมอบให้แก่พนักงานทุกระดับ ก่อนเริม่ งานโดย
สรุปนโยบายสาคัญ คือในระหว่างการว่าจ้างหรือสิน้ สุดการเป็ นพนักงาน พนักงานตกลงจะไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ความลับต่างๆ ของบริษัท คูค่ า้ และลูกค้าของบริษัท
บริษัทได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูฝ้ ่ าฝื นข้อกาหนดดังกล่าว โดยบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้
แนวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในรอบปี 2560
1.ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชั ีดงั นี ้
- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สานักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชั ีสงั กัด บุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมาเป็ น
จานวนเงินรวม 2,820,000 บาท
รายงานประจาปี 2560
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- สาหรับบริษัทย่อย บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่บริษัท สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ า่ นมาจานวน 60,000
บาท
บริษัทย่อย
- ไม่มี –
9.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรือ่ งอื่น
-ไม่มี-
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[ความรับผิดชอบต่อสังคม]
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษัทได้ตระหนักถึงการดาเนินธุกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย(Stakeholders)เพือ่ ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยมุง่ เน้น
ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน
การปฎิบตั ิงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจปกติ (in -process)
ดังต่อไปนี้
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
• หลีกเลีย่ งการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้
จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และพิจารณาด้วยความเป็ นธรรม
• ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลีย่ งวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
• ไม่ละเมิดทรัพย์ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น ใช้ซอฟแวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
• โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน บริษัทยึดมั่นนโยบายในการเกณฑ์พนักงาน การจ้างงาน การฝึ กอบรม
การเลือ่ นขัน้ และการดูแลพนักงานทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นกาเนิด
อายุ เพศ ความพิการ หรือ ปั จจัยอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจตามกฎหมายของบริษัท
3. การฎิบัตติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
• บริษัทจะไม่ใช้การบังคับหรือแรงงานที่ไม่เต็มใจ ทุกรู ปแบบ นอกจากนีบ
้ ริษัทจะไม่ใช้แรงงานเด็ก คาว่า
“เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี (หรือ14 ปี ตามกฎหมายท้องถิ่นทีก่ าหนดไว้ตา่ กว่า) หรือ
ตามกฎหมายทีก่ าหนดอายุขนั้ ต่าไว้
• เปิ ดรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อร้องทุกข์จากพนักงานและนาข้อคิดเห็นจากพนักงานมาพัฒนาปรับปรุง
การทางาน วิธีปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน ดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบในประเทศ และ
ภูมิภาคที่ปฏิบตั ิงานอยู่ รวมทัง้ มีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
• บริษัท รักษาสภาพแวดล้อมการทางานที่ถกู สุขลักษณะ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการ
เลือกที่รกั มักทีช่ งั และการรบกวนรังควาญ ปราศจากบุคคลที่ประพฤติลว่ งละเมิดทางเพศหรือเชือ้ ชาติ
ศาสนา เรือ่ งหลอกลวง ซึง่ ทาให้เป็ นอุปสรรคในการทางาน นอกจากนีค้ วามปลอดภัยในสถานที่ทางาน
เป็ นสิง่ แรกทีบ่ ริษัทจะต้องเอาใจใส่ พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอนามัย
และความปลอดภัย รวมถึงระเบียบและนโยบายของบริษัท
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูบ
้ ริโภคอย่างชัดเจน ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
• ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูบ
้ ริโภคต่อผูอ้ นื่ นอกจากจะได้รบั ความยินยอมจากผูบ้ ริโภคก่อน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีคณ
ุ ค่าต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
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[ความรับผิดชอบต่อสังคม]
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
บริษัทได้มงุ่ พัฒนาปรับปรุงระบบการทางานของเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้า
และพลังงานของเครือ่ งจักรต่อจานวนผลผลิตที่เพิม่ ขึน้ การจากัดและลดปริมาณฝุ่ นละอองของโรงงาน และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ของเสียในโรงงาน (Waste Heat Recovery)
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
ในด้านงานก่อสร้างโรงงานผลิตซีเมนต์ ปั ญหาหนึง่ ทีบ่ ริษัทฯ ต้องให้ความสนใจคือ การขาดแรงงาน ท้องถิ่นทีไ่ ด้
คุณภาพ ซึง่ อันที่จริงแล้วมิใช่แค่อตุ สาหกรรมซีเมนต์เท่านัน้ ทีป่ ระสบปั ญหานี ้ แต่เป็ นประเด็นที่ทา้ ทายสาหรับ
ทุกๆ ภาคอุตสาหกรรมที่ตงั้ อยูน่ อกเขตเมืองหลวง อุตสาหกรรมซีเมนต์ สามารถมีสว่ นช่วยเหลือในการพัฒนา
แรงงานทีม่ ีฝีมือเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการแรงงานในสภาวะทีโ่ ครงสร้างพืน้ ฐานในเมืองต่างๆกาลัง
ขยายตัว
7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้เสีย
-ไม่มีการดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
-ไม่มีกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
-ไม่มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการทุจริตและห้ามจ่ายหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และหาก
พบการทุจริตจะพิจารณาด้วยความเป็ นธรรม รวมทัง้ จะไม่สนับสนุนบุคคลหรือนิติบคุ คลใดๆ ที่ทจุ ริตคอร์รปั ชั่น
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[การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง]
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากบริษัทได้สง่ งบการเงินไตรมาสและงบประจาปี 2560 ล่าช้า โดยนามาจัดส่งในปี 2562 ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ดา้ นวิศวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมีนายไมเคิล แอนเดอร์เซ่น เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และมีนายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ เป็ นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั ิหน้าที่โดยอิสระภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กากับดูแล
ตามข้อกาหนดและระเบียบของบริษัทว่าด้วยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
และข้อกาหนดเรือ่ งขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ ดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เสนอผล
การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจาปี 2560 ทีอ่ อกโดยผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารของบริษัทที่มี
หน้าที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน ให้มคี วามถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีทยี่ อมรับโดยทั่วไปและ
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยได้สอบถามและรับฟังคาชีแ้ จงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมี
ความถูกต้อง ตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทั่วไป
2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทาง
ปฏิบตั ิกบั ผูต้ รวจสอบภายใน และติดตามการดาเนินการแก้ไขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นที่มี
นัยสาคัญเพื่อให้มกี ารควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและป้องกันหรือลดความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานภายในของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทและทาการประเมินการกากับดูแลกิจการผลการสอบทานโดยรวมให้อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ดมี ีความรัดกุมพอสมควร
4. สอบทานและให้ความเห็นการทาธุรกรรมของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดการขัด
แย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทารายการของบริษัทให้มคี วามสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. พิจารณาสรรหาผูส้ อบบัญชีของบริษัทโดยได้มีการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ
ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เพื่อทาหน้าที่นีแ้ ละให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในการแต่งตัง้ นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ตพิ งษา แห่ง
บริษัท สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯประจาปี 2560

นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นะประยูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ(ปี .2563)
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในปี 2562 บริษัทไม่มีผตู้ รวจสอบภายใน
หัวหน้างานกากับการปฏิบตั ิงานของบริษัท
ในปี 2562 บริษัทไม่มีหวั หน้างานกากับการปฏิบตั ิงานของบริษัท
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[รำยกำรระหว่ ำงกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน]
รายการระหว่างกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
• รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในปี 2560 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกันได้ทาการซือ้ ขาย หรือตกลงว่าจ้าง
งานโดยใช้เงื่อนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยได้แสดงไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
28
้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
• ขัน
บริษัทฯได้กาหนดมาตรฐานและขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันโดยจะกาหนดให้การเข้าทารายการของ
บุคคลทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโดยจะต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการซึ่งมีสว่ นได้เสีย จะไม่มีสทิ ธิในการลงคะแนน
• นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯประมาณการว่ารายการระหว่างกันในปัจจุบนั มีแนวโน้มที่จะ

เกิดขึน้ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไปซึง่ เป็ นไปตามการค้าปกติ อาทิ รายได้คา่ ที่
ปรึกษาทางเทคนิค รายได้จากการให้บริการด้านวิศวกรรม ลูกหนีก้ ารค้า เจ้าหนีก้ ารค้า เป็ นต้น นโยบายของบริษัทใน
การทารายการระหว่างกันในอนาคตจะต้องใช้นโยบายราคา และเงื่อนไขทีย่ ตุ ธิ รรมเมือ่ เปรียบเทียบกับการทารายการ
กับบุคคลภายนอก และต้องเป็ นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยการเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้อมทัง้ เหตุผลของรายการระหว่างกันต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุนของบริษัทฯรวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
คณะกรรมการบริษัท
1.นายโดนัล เอียน แมคเบน
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 9 กันยายน 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
2560 – ปั จจุบนั
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
2560 – พ.ย. 2561

ตาแหน่ง
กรรมการ
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา
 Masters of Business Administration, Deakin University, Australia
 Bachelor of Engineering (Civil), Capricornia lnstitute of Advanced Education, Australia
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 2551– 2558 : กรรมการบริษัท, ผูบ้ ริหารแผนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด
(มหาชน)
 การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
บริษัท วู๊ก คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จากัด
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 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี –
จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 9 กันยายน 2560
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 9 กันยายน 2560
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี ข้อมูลทั่วไป






วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
เบอร์โทรติดต่อ

15 ตุลาคม 2497
63 ปี
ออสเตรเรียล
176/7 สุขมุ วิท16 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
081-8118714

หมายเหตุ
จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 11 กันยายน 2560

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์
กรรมการ (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร) / กรรมการผูจ้ ดั การ
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 20 มกราคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
ก.พ.2560 – ปั จจุบนั
ม.ค.2560 – ก.พ.2560
เม.ย.2562 – ปั จจุบนั
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
ก.พ.2560 – เม.ย.2562

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ประวัติการศึกษา





ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 ผูอ้ านวยการ สานักกฎหมาย ส.ว.คุม้ ธรรม
 ประธานกรรมการนิติบคุ คลอาคารชุดแอร์ลงิ ค์ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี –
รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ผูอ้ านวยการ สานักกฎหมาย ส.ว.คุม้ ธรรม
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี ข้อมูลทั่วไป






วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
เบอร์โทรติดต่อ

21 กรกฎาคม 2483
77 ปี
ไทย/ศาสนา พุทธ
19 ซ.แฉล้มนิมิตร 5 แยก 4 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
081-804-4194

หมายเหตุ
จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 26 มกราคม 2560

รายงานประจาปี 2560

65

[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
3. นายธนิก ศิริวัฒนประยูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 18 มีนาคม 2554
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2554 – 2560

ประธานกรรมการ

2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2560 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
2559 – ก.พ. 2560
2558 – 2560

ตาแหน่ง
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา
 A.C.I.B. – Associated Chartered Institute of Bankers, London, England
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ) และพาณิชศาสตรบัณฑิต (พศ.บ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Certificate - Proficiency in English, Cambridge University, England
ประวัติการอบรม-สัมมนา





หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 157/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 29/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 90/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัมมนา “IOD Chairman Forum 2016 : Corporate Governance VS Corporate Performance : Duty or
Choice?” โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “CAC Conference 2015 / “Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum” โดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
 ปาฐกถาพิเศษโดยคุณอภิสทิ ธิ์ ตันติวรวงศ์ และเสวนา “ตลาดเงินไทยเดินหน้าเศรษฐกิจไทย” โดย SET
 สัมมนา “IOD – Tone at the Top Series 1/2015 : Ethical Leadership – Creating a Sustainable Culture”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “IOD Chairman Forum 2015 : Chairman Role in Building Independence across the Board”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “IOD Chairman Forum 2014 : Clean Business : What is the Chairman Role?” สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “IOD Director Briefing 1/2014: Thailand’s Economic Outlook 2014” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 สัมมนา “CNBC Summit : Myanmar” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ CNBC
 สัมมนา “Integrity Pact มาตรการสาคัญของการแก้ไขปั ญหาคอร์รปั ชั่น ” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
 สัมมนา “IOD Chairman Forum 2013 : Meeting the AEC Challenge – Role of the Chairman” สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “IOD Chairman Forum 2012 : New Role of the Chairman under Globalization” สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “IOD Director Briefing 2/2012 : Why Even Monopolists Benefit from Competition Law” สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทางาน
 2546 – ปั จจุบนั
 2544 – 2546
 2541 – 2544
 2537 – 2539

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจต่างประเทศ สานักกฎหมายธร์มสาร จากัด
ที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท โอลิมเปี ยไทย จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส ควบคุมดูแลด้านสถาบันการเงินและสาขาต่างประเทศ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี รายงานประจาปี 2560

67

[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจต่างประเทศ สานักกฎหมายธร์มสาร จากัด
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี –
- ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
ข้อมูลทั่วไป





วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้

 เบอร์โทรติดต่อ
หมายเหตุ

6 ธันวาคม 2484
76 ปี
ไทย
13 ซ.รามคาแหง 24 แยก 12-2 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
081-813-7066

จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 25 มีนาคม 2554

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
4.นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 24 สิงหาคม 2560

การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
2560 – 2561
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 ปั จจุบนั

: กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท พาราเทค จากัด(มหาชน)

 2560-2561

: กรรมการ บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด(มหาชน)

 2548-ปั จจุบนั

: กรรมการ บริษัท เวชธานี จากัด(มหาชน)

 2546

: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บรัท เพาเวอร์-พี จากัด(มหาชน)

 2545 - 2548

: กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง แฟคเตอริง่ จากัด(มหาชน)

 2542 - 2545

: ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ยูเนี่ยนแก๊ส แอนด์ เคมีคลั ส์ จากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ทนายความอิสระ
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
จานวนหุน้ สามัญ

- ไม่มี -

 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี ข้อมูลทั่วไป






วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
เบอร์โทรติดต่อ

ไทย
202 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
-

หมายเหตุ
จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 24 สิงหาคม 2560

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
5.นายวรุ ณ ชาวเดอร์รี่
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. LTD.
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 14 พฤษภาคม 2556
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
2556 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. LTD.)
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. LTD.)
ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 Master of Business Administration, Murdoch University, Australia
 Bachelor of Business, Miami University, USA
ประวัติการอบรม-สัมมนา
-ไม่มีประสบการณ์การทางาน







2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

กรรมการ บริษัท CG Cement Global PTE. Ltd.
กรรมการ บริษัท Global Cement Capital Partner Ltd.
กรรมการ บริษัท CG Biotech PVT. Ltd.
กรรมการ บริษัท CG Realty
กรรมการ บริษัท CG Foods (India) PVT. Ltd.
กรรมการ บริษัท Cinnovation INC.

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท CG Cement Global PTE. Ltd.
- กรรมการ บริษัท Global Cement Capital Partner Ltd.
- กรรมการ บริษัท CG Biotech PVT. Ltd.
- กรรมการ บริษัท CG Realty
- กรรมการ บริษัท CG Foods (India) PVT. Ltd.
- กรรมการ บริษัท Cinnovation INC.
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 เลขที่ทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขทีใ่ บหุน้
 จานวนหุน้ สามัญ

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (CG Cement Global PTE. LTD.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 เลขที่ทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขทีใ่ บหุน้
 จานวนหุน้ สามัญ
− รวมจานวนหุน้ สามัญ

8000333493
- ไม่ทราบ –
42,508,825 หุน้
67,529,815 หุน้

และ 5001517482
และ 07740100000182
และ 25,020,990 หุน้
หรือเท่ากับ 9.757%

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี ข้อมูลทั่วไป





วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้

 เบอร์โทรติดต่อ
รายงานประจาปี 2560

13 กุมภาพันธ์ 2529
31 ปี
เนปาล
Zinc Consulting JLT, HDS Business Center #Unit 3201, Cluster M,
Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE P.O. Box - 120339
+971 4363 6869
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
หมายเหตุ
จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 25 พฤษภาคม 2556
6.นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 20 มกราคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
2560 – ปั จจุบนั
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ
ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 C. A. – Institute of Chartered Accountants of India New Delhi
 B.Com (Hons.) – SGTB Khalsa College University of Delhi
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 2551 – 2553
 2549 – 2551
 2541 – 2548
 2538 – 2541
 2538

: DGM Finance & Accounts Mahagun India P Ltd.
: Deputy General Manager, Accounts & Finance,
M/ Luminous Engineering & Technology Services P Ltd. Delhi
: Head – Finance, S/s Nav Bharat International Limited
: AGM – Finance & Accounts, M/s Amira Foods India Ltd., Delhi
: Senior Manager Taxation, R. N. Marwah & co. Chartered Accountants

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี รายงานประจาปี 2560
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 บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
CFO, Parsvnath Rail Land Project P. Ltd., India
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี –
จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 20 มกราคม 2560
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 20 มกราคม 2560
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี ข้อมูลทั่วไป






วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
เบอร์โทรติดต่อ

17 มิถนุ ายน 2508
52 ปี
อินเดีย
B – 142 Swasthya Vihar, Delhi, Shakarpur East Delhi 110092 India

หมายเหตุ
จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 20 มกราคม 2560

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]

7. นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 24 สิงหาคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
2560 – 2561
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ /กรรมตรวจสอบ
ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 Bachelor’s Degree inJurisprudence,Oxford University
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 2559 - ปั จจุบนั

: ที่ปรึกษา/ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน สยาม ไนท์ ฟั นด์ แมเนจเมนท์ จากัด

 2551 - 2559

: หุน้ ส่วน/บริษัท ไอซีอาร์(ประเทศไทย)จากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
รายงานประจาปี 2560
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- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี ข้อมูลทั่วไป





วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
กทม.10310
 เบอร์โทรติดต่อ

16 กุมภาพันธ์ 2518
42 ปี
อังกฤษ
448 ริทมึ่ รัชดาคอนโดมิเนีย่ ม ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
099 -919- 5371

หมายเหตุ
จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 24 สิงหาคม 2560

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
8. นายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 9 กันยายน 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
2557 – ปั จจุบนั
2555 – 2556
2555 – 2556
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 Master of Science in Financial Analysis, University of San Francisco
 Bachelor of Economics, University of Sydney
ประวัติการอบรม-สัมมนา
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 115/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทางาน






2555 –2557
2554 – ปั จจุบนั
2553 – 2554
2551 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

Vice President, Siam Commercial Bank Securities Co., Ltd.
เจ้าของและบรรณาธิการ, Thaicapitalist.com
Vice President, Merchant Partners Public Co., Ltd.
Investment Columnist, Bangkok Post
กรรมการ Voxtron nv, Temse, Belgium

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี -

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
 บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ Voxtron nv, Temse, Belgium
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
ข้อมูลทั่วไป







วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
เบอร์โทรติดต่อ
หมายเหตุ

29 มิถนุ ายน 2524
36 ปี
ไทย
18/11 ซอยทองหล่อ 20 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
091-569-5596

จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 9 กันยายน 2560

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
9. นายไมเคิล รูบี้ ลอริทเซ่น
กรรมการผูจ้ ดั การ
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 17 เมษายน 2562
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
ส.ค. 2560 – ปั จจุบนั
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
เม.ย. 2562 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ง
กรรมการ
ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยเทคนิคอาร์ฮสุ
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
ค.ศ. 2019 – ปั จจุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด
กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย
ปี ค.ศ. 2008 –2019: กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ไอ. พี. เอ. เทคโนโลยีส ์ จากัด
กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย
ค.ศ. 2005

:

รองประธานฝ่ ายโครงการ
บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย

ค.ศ. 2003

:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายดาเนินงานสถานที่
บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย
ค.ศ. 2000

:

ผูจ้ ดั การโครงการ
บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย

ค.ศ. 1996

:

ผูจ้ ดั การโครงการไฟฟ้า
กลุม่ ระบบควบคุม 1
บริษัท แอฟแอลเอส ออโตเมชั่น เอ/เอส จากัด / ประเทศเดนมาร์ก

ค.ศ. 1991

:

วิศวกรไฟฟ้า
กลุม่ ระบบควบคุม 1
บริษัท แอฟแอลเอส ออโตเมชั่น เอ/เอส จากัด / ประเทศเดนมาร์ก

ค.ศ. 1990

:

วิศวกรไฟฟ้า
แผนกควบคุมระบบอัตโนมัติ
บริษัท แอฟ. แอล. สมิดธ์ แอนด์ คอมปานี เอ/เอส จากัด / ประเทศเดนมาร์ก

ค.ศ. 1989-1990

:

วิศวกรไฟฟ้า
ณ ศูนย์การวิจยั สาหรับกองทัพเดนมาร์ก

ค.ศ. 1989

:

จบการศึกษาวิศวกรด้านเทคนิค
จากวิทยาลัยเทคนิคอาร์ฮสุ / ประเทศเดนมาร์ก
งานด้านระบบควบคุมหลัก ณ โรงงานปูนซีเมนต์

ค.ศ. 1991

:

บริษัท วาลเดอร์รวิ าส จากัด ประเทศสเปน
ระบบควบคุมเอบีบี
บริษัท เอ.ซี. วาธ จากัด ประเทศปากีสถาน
ระบบควบคุมเอบีบี

ค.ศ. 1992

:

บริษัท คลิน 5 จากัด ประเทศไทย
งานวางโปรแกรมและทดสอบ
ระบบควบคุมเอบีบี

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
ค.ศ. 1993

:

บริษัท อุตสาหกรรมฮ่องซอง จากัด ประเทศเกาหลีใต้
งานวางโปรแกรมและทดสอบ
ระบบควบคุมเอบีบี

ค.ศ. 1994

:

บริษัท เอ.ซี. วาธ จากัด ประเทศปากีสถาน
งานวางโปรแกรมและทดสอบ
ระบบควบคุมเอบีบี

ค.ศ. 1995

:

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จากัด (มหาชน) ประเทศไทย
งานวางโปรแกรมและทดสอบ
ระบบควบคุมเอบีบี

ค.ศ. 1997

:

บริษัท ฮ่อง แธค จากัด ประเทศเวียดนาม
ผูจ้ ดั การโครงการไฟฟ้า
ระบบควบคุมเอบีบี

ค.ศ. 1998

:

บริษัท เอพีโอ ซีเมนต์ จากัด ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ผูจ้ ดั การโครงการไฟฟ้า
ระบบควบคุมเอบีบี

ค.ศ. 1999

:

บริษัท รักบี ซีเมนต์ จากัด ประเทศอังกฤษ
ผูจ้ ดั การโครงการไฟฟ้า
ระบบควบคุมเอบีบี

ค.ศ. 2000

:

บริษัท เอเอสอีซี ออโตเมชั่น จากัด กรุงไคโร
ผูค้ วบคุมระบบควบคุม
ระบบควบคุมเอบีบี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
- ไม่มี รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ไอ.พี.เอ เทคโนโลยีส ์ จากัด
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

436
5001087649
-

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี -ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี ข้อมูลทั่วไป





วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้

 เบอร์โทรติดต่อ
หมายเหตุ

15 พฤษภาคม 2506
54 ปี
ไทย
719 เค.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชัน้ 23 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
081-879-9192

จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 24 สิงหาคม 2560

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
10.นายสุเมฆ บารุ งสุข
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 31 มกราคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
2560 – ปั จจุบนั
ค่าตอบแทน
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนด

ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
 ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1687/2541
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 2541 –2556

: ผูจ้ ดั การส่วนที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารศรีนคร
: นิติกรอาวุโสฝ่ ายกฎหมาย ธนาคารศรีนคร
: นิติกรอาวุโสฝ่ ายกฎหมาย ธนาคารนครหลวงไทย
: นิติกรอาวุโสฝ่ ายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย ธนาคารธนชาติ

 2539 – 2541

: ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล บริษัท เอ็ม พี ปิ โตรเลียม จากัด

 2523 – 2538

: นิติกรประจาสานักนายกรัฐมนตรี
: หัวหน้าฝ่ ายอบรมประจาสานักนายกรัฐมนตรี
: หัวหน้าฝ่ ายวินยั ประจาสานักนายกรัฐมนตรี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
รายงานประจาปี 2560

83

[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ทนายความอิสระ
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี ข้อมูลทั่วไป






วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
เบอร์โทรติดต่อ

30 กันยายน 2496
64 ปี
ไทย
36/429 หมูท่ ี่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
095-082-2811

หมายเหตุ
จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 31 มกราคม 2560
รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
11.นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: 15 กรกฎาคม 2546
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
2546 - 2554
2560 - 2561
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 Business Administration Science, Copenhagen University, Denmark
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 2560-2561

: รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

 2553-2554

: กรรมการสรรหา บมจ.แอล.วี.เทคโนโลยี

 2546-2553

: กรรมการ

 2515-2554

: กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.เอ็มพีเอ

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีรายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
ข้อมูลทั่วไป








วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
เบอร์โทรติดต่อ
หมายเหตุ

12 กันยายน 2489
71 ปี
ไทย
117/8,18-19 ซ.10 หมูท่ ี่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
09 957 6316 081 8140 395

จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 24 สิงหาคม 2560

รายงานประจาปี 2560
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
เลขานุการบริษัท
1. นางสาวสุพตั รา เผือกพูล

อายุ 48 ปี

ตาแหน่ง
- เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 14 สิงหาคม 2551
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) สมาคมบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุน่ ที่ 10 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมบริษัทจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
- ของตนเอง

561 หุน้ หรือเท่ากับ 0.00008%

- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

(ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2551-2551

นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

- 2540-2549

เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
(ไม่มี)

รายงานประจาปี 2560
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริหาร
1
2 3 4
5 6 7
8 9 10 11

บริษัทร่วม

บริษัทย่อย

1

บจ. โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้

2

บจ. แอลวี ยุโรป เอส. เอ.

3

Ceminter Pte. Ltd.

4

บจ. แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง

/

W./ /

/

/

นายสุเมฆ บารุ งสุข

W./

นายไมเคิล รู บี ้ ลอริทเซ่น

นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น

/

นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี

นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ

Z./

นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร

W,Y

นายวรุ ณ ชาวเดอร์ร่ี

นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร

บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

นายสงวน สงวนรักศักดิ์

รายชื่อบริษัท

นายโดนัล เอียน แมคเบน

ณ 31 กรกฎาคม 2560

/

/

(เทียนจิน)
5

Global Cement Capital

/

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

Partners Ltd.
6

บจ. บีแอลวีที แอลแอลซี

7

บจ. แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท

8

บจ. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์
แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)

9

บจ. ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริ่ง

10

BluePOOL Asia Equity Absolute
Return Fund Ltd.

11

CG Cement Global Pte. Ltd.
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
12

CG Biotech PVT. Ltd.

/

13

CG Realty

/

14

CG Food (India) PVT. Ltd.

/

15

Cinnovation INC.

/

16

CG CORP

/

หมายเหตุ w = ประธานกรรมการ X = รองประธานกรรมการ Y = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Z = กรรมการผูจ้ ดั การ / =
กรรมการ
// = กรรมการบริหาร /// = ผูบ้ ริหาร
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและผู้มีอานาจควบคุม ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปี ทีผ่ ่านมาใน
เรื่องดังต่อไปนี)้
1) การกระทาการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2) การเปิ ดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรือปกปิ ดข้อความจริงที่
ควรบอกให้แจ้งใน สาระสาคัญซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน หรือผูเ้ กี่ยวข้อง
3) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้ งทุนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
หรือมี หรือเคยมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
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[การวิเคราะห์และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ]
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2560
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2560
หน่วย : ล้านบาท
งบกำรเงินรวม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560
2560

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2559

%

รายได้จากการขายและบริการ

7.28

303.27

(295.99)

-97.60%

ต้นทุนขายและบริการ

(4.98)

(211.38)

206.40

-97.64%

กำไร(ขำดทุน)ขัน้ ต้น

2.30

91.89

(89.59)

-97.50%

รายได้อนื่

7.50

34.41

(26.91)

-78.20%

(64.43)

(121.17)

56.74

-46.83%

1.98

(2.10)

4.08

-194.29%

(56.60)

3.03

(59.63)

-19.68%

(2.04)

(0.34)

(1.70)

5.00%

(58.64)

2.69

(61.33)

-22.80%

รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

0.01

(0.02)

0.03

-1.35%

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

(58.63)

2.67

55.96

20.96%

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และกิจกำรทีค่ วบคุ มร่วมกัน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิ จการที่ควบคุมร่วมกัน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

สาหรับ ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษั ท มีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน
เปรียบเทียบกับผลกาไรในปี 2559 ซึง่ จานวน 2.67 ล้านบาท เกิดจากปั จจัยดังนี ้

58.65 ล้านบาท เมื่ อ

1. รายได้จากการขายและให้บริการ จานวน 7.28 ล้านบาท ลดลงจานวน 295.99 ล้านบาทหรือร้อยละ
98 จากปี 2559 เนื่องจาก ปี 2560 บริษัทฯ หยุดดาเนินกิจการชั่วคราว รายได้ที่เกิ ดขึน้ เป็ นการรับรู ้
รายได้จากการเคลียร์โครงการเก่าเพียงโครงการเดียว เพื่อปิ ดสัญญาเท่านัน้
2.

ต้นทุนขายและบริการ จานวน 4.98 ล้านบาท ลดลงจานวน 206.40 ล้านบาทหรือร้อยละ 98 จากปี
2559 และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นเฉลีย่ 32% ในขณะที่ปี 2559 มีอตั ราผลกาไรขัน้ ต้น 30%

3. รายได้อื่น จานวน 7.50 ล้านบาท ลดลงจานวน 26.91 ล้านบาทหรือร้อยละ 78 จากปี 2559 เนื่องจาก
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้คา่ นายหน้าโครงการจานวน 18.61 ล้านบาท
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4. ค่ำใช้จ่ำยในขำยและบริ หำร จำนวน 64.43 ล้ำนบำท ลดลงจานวน 121.17 ล้านบาทหรือร้อยละ 47
จากปี 2559 เกิดจำกบริษัทฯ หยุดดาเนินกิจการชั่วคราว และมีการเลิกจ้างพนักงานเกือบทัง้ หมดตัง้ แต่
มีนาคม 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

งบกำรเงินรวม ณ
31 ธันวำคม 2560

31 ธันวำคม 2559

เปลีย่ นแปลง %

สินทรัพย์

1,070.55

1,205.14

-11.17%

หนีส้ ิน

1,048.84

1,130.24

-7.20%

21.71

74.90

-71.01%

-

-

21.71

74.90

ส่วนได้เสียบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

-71.01%

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 1,070.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11
จากสิน้ ปี 2559 ซึง่ เกิดจาก เงินฝากระยะยาวและเงินฝากติดภาระคา้ ประกัน ครบกาหนดไถ่ถอน จานวน 6 ล้านบาท
และจากการปิ ดโครงการโดยลูกค้ามีการยึดเงินประกันตามสัญญาก่อสร้างจานวน 4 ล้านบาท และส่วนหนึง่ เป็ นผลมา
จากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงสูงมากเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวในปี 2560
หนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 1,048.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 จากสิน้ ปี 2559
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงสูงมากเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวในปี 2560 และ
นอกจากนี ้ ก็เป็ นผลมาจาก
 รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลงจานวน 19.17 ล้านบาท จากการปิ ดโครงการ และโอนรับรู ้
รายได้
 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ลดลงจานวน 29.74 ล้านบาท เนื่องจากมีการส่งมอบงาน
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 21.71 ล้านบาท ลดลง 53.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 71 เป็ นผลมาจาก
 ผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 58.65 ล้านบาท
 ขาดทุนจากองค์ประกอบอื่นของส่วนผูถ้ ือหุน้ จานวน 5.46 ล้านบาท
การวิเคราะห์สภาพคล่อง
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560

กระแสเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2559

ขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน

(51.28)

1.20

(52.48)

-43.73%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน-สุทธิ

47.32

(82.24)

129.56

-1.58%

เงินสดจ่ายจากการดาเนินงาน

(0.75)

50.66

(51.41)

-1.01%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดาเนินงาน

(4.71)

(30.38)

25.67

-0.84%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน

6.26

27.75

(21.49)

-0.77%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน

(0.67)

(0.78)

0.11

-0.14%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ

0.89

(3.41)

4.30

-1.26%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน
4.70 ล้านบาท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุนจานวน 6.26 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากติดภาระคา้
ประกันกับธนาคารที่ครบกาหนดจานวน 6.13 ล้านบาท
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเป็ น
รายการจ่ายชาระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ในภาพรวมบริษัท มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ 0.89 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดยกมาต้นปี จานวน 0.46
ล้านบาท ทาให้มีเงินสดปลายงวดคงเหลือจานวน 1.35 ล้านบาท
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[รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ]
เนื่องจากบริษัทฯได้สง่ งบการเงินไตรมาส และ งบประจาปี 2560 ล่าช้า โดยนามาจัดส่งในปี 2563i โดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน แบ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบกับ
กรรมการตรวจสอบ รวม 2 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งทัง้ หมดเป็ นผูท้ ี่มี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ดา้ น
วิศวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมีนายไมเคิล แอนเดอร์เซ่น เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ และมีนายกันชนะพล วัน คอม
เพอร์นอล์เลอ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั ิหน้าที่โดยอิสระภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กากับดูแลตาม
ข้อกาหนดและระเบียบของบริษัทว่าด้วยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและ
ข้อกาหนดเรือ่ งขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีการประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ รวม 8 ครัง้ และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2560 ที่ออกโดยผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารของบริษัทที่มี

2.

3.

4.

5.

หน้าที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปและ
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้สอบถามและรับฟั ง คาชีแ้ จงจากผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีในเรื่ องความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงินและ ความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึง่ คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมี
ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป
พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางปฏิบตั ิกบั ผูต้ รวจ
สอบภายใน และติดตามการดาเนินการแก้ไขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นที่มีนยั สาคัญเพื่อให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และป้องกันหรือลดความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้
สอบทานการปฏิบตั ิงานภายในของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมของบริษัทและทาการประเมินการกากับ ดูแลกิจการผลการสอบทานโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมีความรัดกุม
พอสมควร
สอบทานและให้ความเห็นการทาธุรกรรมของบริษัทกับกิจการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การตกลงเข้าทารายการของบริษัทให้มีความสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อการดาเนินงานของบริษัทมี
ความโปร่งใสและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
พิจ ารณาสรรหาผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ทโดยได้มี ก ารเสนอแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี แ ละค่า สอบบัญ ชี คณะกรรมการได้
พิ จ ารณาคัด เลื อ กบริ ษั ท ส านัก งาน ดร.วิ ร ัช แอนด์ แอสโซซิ เ อทส์ จ ากัด เพื่ อ ท าหน้า ที่ นี แ้ ละให้ค วามเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ อเสนอขออนุมัติ ต่อ ที่ประชุม ผูถ้ ื อ หุ้นในการแต่งตัง้ นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติ พงษา แห่งบริษั ท
สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯประจาปี 2560

นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ(ปี 2563)
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เสนอ ผู้ถอื หุ้นและผู้ทาแผนฟื้ นฟูกิจการบริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รบั การว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วน ของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชี ที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วร ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง อันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้า เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิ นจากการปฏิ บัติงานตรวจสอบของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรือ่ งที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นได้
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น
1. เรือ่ งความไม่แน่นอนในการได้สทิ ธิในเงินลงทุน
ก. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.2 งบการเงินของ Global Cement Capital Partners Limited
(GCCP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน C.G. Cement
Industries Private Ltd. (Dumkibas) (CGCID) และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. (Palpa)
(CGCIP) ในประเทศเนปาล จานวน 2,240,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (รวมค่าธรรมเนียมจานวน 840,000
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว) และจานวน 5,050,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (รวมค่าธรรมเนียมจานวน
3,825,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว) ตามลาดับ ซึง่ เดิมบันทึกส่วนของเงินลงทุนที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมเป็ น
บัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันตัง้ แต่ปี 2555 และ เปลีย่ นมาบันทึกเป็ นลูกหนีอ้ ื่นในปี 2556 ตัง้ แต่
นัน้ มา ดังนัน้ จึงอาจจะมีความไม่แน่นอนว่าสิทธิในเงินลงทุนดังกล่า ว ยังคงมีอยูห่ รือไม่ และถ้าหากสิทธิยงั คงมี
อยูก่ ็ยงั ไม่ทราบกาหนดระยะเวลาที่แน่ชดั ทีจ่ ะโอนมาเป็ นเงินลงทุนได้หรือไม่ ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงินของ
GCCP ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมของบริษัท
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ข. ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.2 ในปี 2555 GCCP ได้จ่ายเงินล่วงหน้า (บันทึกไว้
ในบัญชี เงิ นให้กู้ยืม) ให้กรรมการของ GCCP (ซึ่งเป็ นอดีตกรรมการของบริษัท) จานวน 7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เพื่อนาไปลงทุนใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐ
อาหรับ เอมิเรตส์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทดัง กล่าวลงทุนใน Kanbawza Industries Ltd. (KBZI)
ประเทศเมียนมาร์ อีกทอดหนึ่ง (โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่พานักอยู่ในประเทศเมียนมาร์ถือหุน้ แทน) โดย
อดีตกรรมการบริษัทซึง่ ถือหุน้ ใน SDCC แทน GCCP แจ้งว่ายังติดปั ญหาในการโอนหุน้ คืนให้กบั GCCP ดังนัน้
จึงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการโอนหุน้ SDCC ที่ถือในนามอดีตกรรมการบริษัทคืนให้ GCCP ว่าจะทาได้
เมื่อไร และมีความไม่แน่นอนในการดาเนินการและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการโอนหุน้ KBZI ในประเทศเมียน
มาร์ ที่ลงทุนโดย SDCC มาเป็ นของ SDCC โดยปั จจุบนั ถือหุน้ แทนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ พานักอยู่ใน
ประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากต้องดาเนินการทางกฎหมาย และขออนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ
เมียนมาร์ ทาให้มีความเสีย่ งในการโอนหุน้ และสิทธิการเป็ นเจ้าของหุน้ ใน KBZI ของ GCCP ซึง่ เป็ นบริษัทร่วม
ของบริษัท โดยบริษัทอาจจะได้รบั ผลกระทบจากการลงทุนดังกล่าว
ค. ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Ceminter Pte. Ltd. มี
สิท ธิ ใ นการแปลงเงิ น ให้กู้ยื ม ระยะสั้น ตามสัญ ญาจ านวนเงิ น 393.80 ล้า นบาท (12.05 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) เป็ นส่วนที่เป็ นเจ้าของใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (MMM) โดย M.Y
Associates Co., Ltd. เป็ นผูถ้ ือหุน้ แทน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.1 (20 และ 21) เนื่องจาก
เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รบั การอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องใน
ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งไม่ได้กาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและแน่นอน ดังนัน้ จึงมีความไม่แน่นอนว่า Ceminter
Pte. Ltd. จะสามารถโอนหุน้ และใช้สิทธิแปลงจากเงินให้กยู้ ืมมาเป็ นส่วนที่เป็ นเจ้าของได้เมื่อไร จากความไม่
แน่นอนดังกล่าว ทาให้มีความเสี่ยงในการโอนหุน้ และสิทธิการเป็ นเจ้าของหุน้ ใน MMM ของ Ceminter Pte.
Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทอาจจะได้รบั ผลกระทบจากการลงทุนดังกล่าว
2. เรื่องความไม่แน่นอนจากการไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ได้รบั ตอบกลับหนังสือยืนยันยอดจากงบการเงินสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในช่วงการตรวจสอบงบการเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ข้าพเจ้าได้เลือกส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ ื่น เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง และเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู้ ัดจาหน่าย จานวนเงินรวม 775.64 ล้านบาท
(23.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) แต่มีลกู หนีบ้ างราย จานวนเงิน 71.24 ล้านบาท (2.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
ไม่สามารถจัดส่งหนังสือยืนยันยอดได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีที่อยูใ่ นการจัดส่ง และมีลกู หนีท้ ี่สามารถจัดส่งหนังสือยืนยัน
ยอดได้ จานวนเงิน 704.40 ล้านบาท (21.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่ง ณ วันที่ในรายงานนี ้ ข้าพเจ้ายังไม่ ได้รบั
หนังสือตอบกลับจากลูกหนีท้ งั้ จานวน ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้พอใจได้ โดยบางส่วนบริษัทได้
ประมาณการค่าเผื่อไว้แล้ว แต่ยงั มีความไม่แน่นอนในมูลค่าลูกหนีท้ ี่จะได้รบั ชาระ เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจาซึง่
ยังไม่ทราบผล
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3. เรือ่ งรายได้จากการขายและบริการ
เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึง่ หลักฐานทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับรายได้จากการขายและ
บริการที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 จานวน 303.27 ล้านบาท และ 303.27 ล้านบาท ตามลาดับ ฝ่ ายบริหารประมาณการรายได้และต้นทุน
โครงการที่จะเกิดขึน้ สาหรับงานส่วนที่เหลือ เพื่อให้การก่อสร้างสาเร็จไม่นา่ เชื่อถือ เนื่องจากไม่มเี อกสารหลักฐาน
สนับสนุนที่เพียงพอ ทัง้ นีฝ้ ่ ายบริหารใช้ขอ้ มูลประมาณการต้นทุนดังกล่าวในการรับรูร้ ายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่
ทาเสร็จ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่อาจสรุปได้วา่ จานวนรายได้ที่บนั ทึกในงบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และไม่สามารถใช้
วิธีการตรวจสอบอื่นให้พอใจได้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ในเรือ่ งดังกล่าวได้ ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถสรุปได้วา่ จาเป็ นต้องปรับปรุงผลการดาเนินงานและขาดทุนสะสมต้น
งวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 หรือไม่ เพียงใด และงบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ข้าพเจ้าจึงไม่
สามารถแสดงความเห็นในเรือ่ งนีด้ ว้ ย เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปั จจุบนั กับตัวเลข
เปรียบเทียบ
การไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ มีสาระสาคัญ
1. การดาเนินงานต่อเนื่อง
โดยที่ปรากฎในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจาก
การดาเนินงานจานวน 819.01 ล้านบาท และ 1,033.24 ล้านบาท ตามลาดับ และมีหนีส้ นิ หมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 822.56 ล้านบาท และ 806.90 ล้านบาท ตามลาดับ
นอกจากนีย้ งั มีความไม่แน่นอนอื่นที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7 ปั จจัยดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึ่งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารยังคงใช้ขอ้ สมมติฐานการดาเนินงานต่อเนื่องในการจัดทางบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
อย่างไรก็ดี ณ วันที่ในรายงาน บริษัทยังไม่สามารถจัดทางบการเงินของกลุม่ บริษัท สาหรับงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินสาหรับปี 2561 และงบการเงินไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2562 และประมาณการกระแสเงินสดสาหรับปี
2562 เพื่อเป็ นข้อมูลปั จจุบนั ให้ขา้ พเจ้าพิจารณาถึงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
กลุม่ บริษัท ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่ก่อให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท
2. งบการเงินของบริษัทร่วมและกิ จการที่ควบคุมร่วมกันที่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นรวมไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
2.1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 งบการเงินบริษัทร่วมสองแห่ง คือ LV Technology Engineering
(Tianjin) Co., Ltd. (LVTC) และ Global Cement Capital Partners Limited (GCCP) และงบการเงินกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน คือ BLVT, LLC ที่นามาใช้ในการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสียสาหรับงบการเงินรวม และตามวิธี
ราคาทุนสาหรับงบการเงิ นเฉพาะกิ จการนัน้ ฝ่ ายบริหารของบริษัทไม่ได้บันทึกส่วนได้เสียสาหรับงบการเงิ นรวม
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เนื่องจากฝ่ ายบริหารของบริษัทไม่ได้รบั งบการเงินสาหรับ ปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งการ
ปฏิบตั ิทางบัญชีดงั กล่าว ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินรวม
2.2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เงินลงทุนในบริษัท GCCP ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศบรู ไน
ดารุสซาลาม ฝ่ ายบริหารของบริษัทไม่ได้นางบการเงินของบริษัทดังต่อไปนีม้ ารวมในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินของ NAJM Investments Limited ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่ง GCCP ลงทุนจานวนเงิน
1,361 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ NAJM Investments Limited ไปลงทุนต่อใน Star
Cement Lda ประเทศโมซัมบิก ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60
ข) 1) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Privated Ltd. - (Dumkibas) (CGCID) ในประเทศเนปาล ซึ่ง
GCCP ลงทุนจานวนเงินรวม 2,240,000* ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 35
2) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Palpa Privated Ltd. - (Palpa) (CGCIP) ในประเทศเนปาล ซึ่ง
GCCP ลงทุนจานวนเงินรวม 5,050,000* ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 35
* จานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งเงินลงทุนจานวน 4,665,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยได้
จ่ายให้กบั Cinnovation Incorporated ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ CG Cement Global Pte. Ltd. (CGCG) ซึ่ง
CGCG เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตามหมายเหตุขอ้ 28.1 (18 และ 19) งบการเงินของ GCCP ได้เปลี่ยนการ
บันทึกค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งเงินลงทุนใน CGCID และ CGCIP จากเดิมในงบการเงินปี 2555 บันทึกเป็ น
เงินลงทุนและเปลีย่ นมาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2556 และบันทึกเป็ นลูกหนีอ้ ื่นในปี 2557 ดังนัน้ จึง
มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท
ค) งบการเงินของ Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่ง
GCCP ลงทุนจานวนเงิน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 50 (ถือหุน้ แทนโดยอดีตกรรมการของ
บริ ษั ท ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 28.1 (11 และ 23) ซึ่ ง บริษั ท ดัง กล่า วลงทุน ใน Kanbawza
Industries Limited (KBZI) (ประเทศเมียนมาร์) อีกทอดหนึง่ จานวน 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสัดส่วน
ร้อยละ 16.67 (ถือหุน้ แทนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่พานักอยู่ในประเทศเมียนมาร์ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 28.1 (16 และ 24) ตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงปั จจุบนั
บริษัททัง้ หมดที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ถกู นามารวมในงบการเงินของ GCCP ตามวิธีสว่ นได้เสีย โดยงบการเงิน
ของ GCCP บันทึกเงินลงทุนใน CGCID และ CGCIP ไว้ในบัญชีลกู หนีอ้ ื่น (ดูหน้ารายงานข้อ 1 ก) และบันทึกเงิน
ลงทุนใน SDCC ไว้ในบัญชีเงินให้กยู้ ืม (ดูหน้ารายงานข้อ 1 ข) ทาให้ขา้ พเจ้าไม่อาจสรุ ปได้ว่า หากต้องมีการปรับปรุ ง
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รายการเงินลงทุนใน GCCP และส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ในบริษัทดังกล่าว ตามวิธีสว่ นได้เสียควรจะปรับปรุงด้วยมูลค่า
เท่าไรจึงจะเหมาะสม
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
1) ตามหมายเหตุขอ้ 30 คดีฟ้องร้อง และข้อ 31 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีเรื่องที่สาคัญกล่าว
สรุปโดยย่อ ดังนี ้
1.1) บริษัทได้รอ้ งทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามให้ดาเนินคดีกบั อดีตกรรมการท่านหนึ่ง จานวนเงิน
ประมาณ 100 ล้านบาท (ตามหมายเหตุขอ้ 30.2.1) และได้ยื่นฟ้องร้องดาเนินคดีกับอดีตกรรมการท่าน
เดียวกัน จานวนเงินประมาณ 144 ล้านบาท (ตามหมายเหตุขอ้ 30.2.2)
1.2) บริษัทถูกฟ้องร้องดาเนินคดีจากเจ้าหนี ้ อดีตกรรมการและพนักงาน รวมมูลหนีท้ งั้ หมดประมาณ 80.60 ล้าน
บาท และ 0.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ตามหมายเหตุขอ้ 30.1 และ 31.1)
1.3) บริษัทและเจ้าหนีข้ องบริษัทได้ยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท ต่อมาที่ประชุมเจ้าหนีม้ ีมติไม่ย อมรับแผน
ฟื ้ นฟูของบริษัท และศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้ยกเลิกการฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท (ตามหมายเหตุขอ้
31.2)
1.4) ธนาคารกลางของประเทศบรูไน ได้ประกาศแจ้งปิ ดกิจการสาหรับบริษัทต่างชาติ โดยส่งผลกระทบต่อบริษัท
ร่วมแห่งหนึง่ ซึง่ จดทะเบียนในประเทศบรูไน (ตามหมายเหตุขอ้ 31.3)
2) ตามหมายเหตุขอ้ 32 อื่นๆ ซึง่ มีเรือ่ งที่สาคัญกล่าวสรุปโดยย่อ ดังนี ้
2.1) บริษัทย่อยถูกกรมสรรพากรอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก และสั่งให้เรียกชาระเงินทุนให้ครบถ้วน (ตาม
หมายเหตุขอ้ 32.1)
2.2) อดีตกรรมการออกหนังสือคา้ ประกันการซือ้ เงินลงทุนใน SDCC แก่ผถู้ ือหุน้ อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยบริษัทไม่ทราบ
และไม่ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ทาการดังกล่าว มูลค่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(ตามหมายเหตุขอ้ 32.2)

รายงานประจาปี 2560

101

[รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต]
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี ้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรือ่ งที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผบู้ ริหารมี
ความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุม่ บริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ บริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความความเห็น ข้าพเจ้าไม่สามารถหา
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี ้

(นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3196

บริษัท สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
กรุงเทพมหานคร : 30 สิงหาคม 2562
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[งบแสดงฐานะการเงิน]
[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]
(บาท : BAHT)

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หมาย

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

สิ นทรัพย์

เหตุ

2560

2559

2558

2560

2559

2558

ASSETS

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

สิ นทรัพย์หมุนเวี ยน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.2 และ 5

1,346,276

456,577

3,863,003

1,346,221

456,220

3,847,302

4.3 และ 6

178,494,798

206,861,968

185,704,289

189,048,401

230,892,551

210,098,423

Cash and cash equivalents
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
Trade and other receivables
รายได้ทยี่ งั ไม่ ได้เรียกชาระ

4.4 และ 7

-

-

1,190,924

-

-

1,190,924

Unbilled receivables
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู้ ัดจาหน่าย

8

28,388,153

32,190,208

114,980,644

28,388,153

32,190,208

114,980,644

Advance payment to suppliers
เงินให้กยู้ ืม ระยะสัน้ แก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

4.3 และ 9

-

-

4.5 และ 10

-

-

-

-

-

Short-term loans to related parties
สินค้าคงเหลือ

814,957

-

-

814,957

Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

16,880,621

20,849,509

90,116,939

15,867,910

18,348,257

87,570,412

225,109,848

260,358,262

396,670,756

234,650,685

281,887,236

418,502,662

4.6 และ 11

451,213,398

486,330,029

500,075,315

419,155,223

459,553,594

462,861,340

4.6 และ 11

3,885,302

4,259,769

4,290,429

3,268

3,583

3,609

-

-

-

Other current assets
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวี ยน
Total Current Assets
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน
Current Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in associates
เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุม ร่วมกัน
Investments in jointly-controlled entity
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

4.6 และ 12

-

-

-

Investment in subsidiaries

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2560

103

[งบแสดงฐานะการเงิน]
[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]

(บาท : BAHT)

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หมาย

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

สิ นทรัพย์

เหตุ

2560

2559

2558

2560

2559

2558

ASSETS

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

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน
เงินลงทุนทัว่ ไป

4.6 และ 13

56,481,267

61,924,957

62,370,676

6,150,603

33,369,865

330,151,043

379,332,719

397,246,267

4.7 และ 16

2,826,221

5,586,622

4.8 และ 17

44,485

553,859

607,240

611,610

6,150,603

33,369,865

330,151,043

379,332,719

397,246,267

6,808,981

2,826,221

5,586,622

6,808,981

60,682

1,238

44,485

60,682

1,238

839,556

1,134,807

1,899,671

839,556

1,134,807

1,899,671

845,441,272

944,780,188

1,006,062,442

753,573,655

852,429,850

902,802,581

1,070,551,120

1,205,138,450

1,402,733,198

988,224,340

1,134,317,086

1,321,305,243

General Investments
เงินฝากระยะยาวและเงินฝากติดภาระคา้ ประกัน
Long-term deposits and deposit at bank with

14

-

-

obligation
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง

15

Retention receivable from constructions contract

อุปกรณ์
Euipment
สินทรัพย์ไม่ มี ตวั ตน
Intangible assets
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
Other non-current Assets
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน
Total Non-Current Assets
รวมสิ นทรัพย์
TOTAL ASSETS

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]
(บาท : BAHT)

หนีส้ ิ น
LIBILITIES
หนีส้ ิ นหมุนเวี ยน
Current Liabilities
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
Trade and other payebles
เงินกูย้ ืม ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
Short-term loans from related person and parties
รายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้า
Deferred constructuon on revenue
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
Advanced received from customers
ค่าอุปกรณ์คา้ งจ่าย
Accrued equipment costs
ค่านายหน้าค้างจ่าย
Accrued commission expenses
ประมาณการหนีส้ นิ ขาดทุนจากงานโครงการ
Provision for project lost
ประการหนีส้ นิ ค่ารับประกันงานโครงการ
Provision for warranty expenses
ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลค้างจ่าย
Accrued corporate income tax
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
Current portion of long-term financial lease
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
Other current liabilities
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวี ยน
Total Current Libilities
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวี ยน
Non-Current Liabilities
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
Long-term financial lease
สารองผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงาน
Provision for employee benefits
ผลขาดทุนกินกว่าเงินลงทุน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวี ยน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนีส้ ิ น
TOTAL LIABILITIES
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2560

หมำย
เหตุ
Notes

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
CONSOLIDATED
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม
2560
2559
2558
2560
2559
2558
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

18

327,110,523

329,731,136

392,035,351

327,011,029

330,077,198

391,049,667

19

52,550,887

55,752,569

56,009,507

52,550,887

67,203,660

67,460,045

4.4 และ 7

142,438,864

161,610,226

156,661,941

142,438,864

161,610,226

156,661,941

20

302,903,429

332,637,698

415,988,193

302,903,429

332,637,698

415,988,193

17,339,153

19,223,251

30,117,705

17,339,153

19,223,251

30,117,705

95,323,546

104,493,985

113,904,902

95,323,547

104,493,985

113,904,902

7

6,251,132

6,853,619

6,902,949

6,251,132

6,853,619

6,902,949

4.9

96,943,392

106,286,840

132,652,423

96,943,392

106,286,840

132,652,423

11,349

6,353

556,276

849,310

790,123

556,276

849,310

790,123

6,256,991

8,063,946

10,695,613

229,127

2,203,660

2,847,944

1,047,674,193

1,125,513,929

1,315,765,060

1,041,546,836

1,131,439,447

1,318,375,892

1,163,493

2,830,526

3,706,322

1,163,493

2,830,526

3,706,322

1,897,638

2,405,681

1,897,638

2,405,681

2,735,724

2,999,394

3,020,983

4.10 และ 21

4.10 และ 21
4.12 และ 22

-

12

-

-

-

-

-

-

-

1,163,493

4,728,164

6,112,003

3,899,217

7,727,558

9,132,986

1,048,837,686

1,130,242,093

1,321,877,063

1,045,446,053

1,139,167,005

1,327,508,878
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[งบแสดงฐานะการเงิน]
[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]
(บาท : BAHT)

หนีส้ ิน
LIBILITIES
ส่วนของผู้ถิอหุน้
SHAREHOLDER' EQUITY
ทุนเรือนหุน้
Share capital
ทุนจดทะเบียน
Authorised share capital
หุน้ สามัญ 864,230,874 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
864,230,874 common stock of Baht 1 each
ทุนทีอ่ อกชาระแล้ว
Issued and paid up share capital
หุน้ สามัญ 864,230,874 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
864,230,874 common stock of Baht 1 each
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
Premium on common stocks
กาไร(ขาดทุน) สะสม
Retained earnings (deficit)

หมำย
เหตุ
Notes

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม
2560
2559
2558
2560
2559
2558
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

864,230,874

864,230,874

864,230,874

864,230,874

864,230,874

864,230,874

692,095,099

692,095,099

692,095,099

692,095,099

692,095,099

692,095,099

238,192,456

238,192,456

238,192,456

238,192,456

238,192,456

238,192,456

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[งบแสดงฐานะการเงิน]
[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]
(บาท : BAHT)

หนีส้ ิน
LIBILITIES
จัดสรรแล้ว
Appreciated
ทุนสารองตามกฎหมาย
Legal reserve
ยังไม่จัดสรร
Unappropriated
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
Other components of equity
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้หนุ้
TOTAL LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS' EQUITY

หมำย
เหตุ
Notes

25

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม
2,560.00
2559
2558
2560
2559
2558
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

13,323,000

13,323,000

(819,010,003)

(760,362,699)

(102,887,118)

(108,351,499)

(99,730,620)

21,713,434

74,896,357

1,070,551,120

1,205,138,450

13,323,000

13,323,000

13,323,000

13,323,000

(763,023,800) (1,033,241,206)

(977,600,062)

(978,563,517)

32,408,938

29,139,588

28,749,327

80,856,135

(57,221,713)

(4,849,919)

(6,203,635)

1,402,733,198

988,224,340

1,134,317,086

1,321,305,243

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[งบกระแสเงินสด]
[งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ : STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME]
สำหรับปี สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธันวำคม 2560
หมำย
เหตุ
Notes

(บาท : BAHT)
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
SEPARATE FIANCIAL STATEMENT

งบกำรเงินรวม
CONSOLIDATED
2560 / 2017

2559 / 2016

2560 / 2017

2559 / 2016

รำยได้
REVENUES
รายได้จากการขายและบริการ

7,276,874

303,266,400

7,500,106

18,611,586

7,276,874

303,266,400

Sales and services
รายได้อื่น
Other in comes
รายได้คา่ นายหน้า

-

18,611,586

Commission income
อื่นๆ

-

15,799,973

13,515,130

12,214,596

7,500,106

34,411,559

13,515,130

30,826,182

14,776,980

337,677,959

20,792,004

334,092,582

4,975,154

211,377,563

4,975,154

211,377,563

Others
รวมรำยได้อ่ืน
Total other incomes
รวมรำยได้
Total revenues
ค่ำใช้ จำ่ ย
EXPENSES
ต้นทุนขายและบริการ
Cost of sales and services
ค่าใช้จ่ายในการขาย

-

2,634,201

-

2,634,201

Selling expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

62,886,888

115,686,689

67,791,373

113,937,512

1,539,360

2,845,326

1,539,360

2,845,326

1,974,529

2,104,946

2,127,261

2,334,525

71,375,931

334,648,725

76,433,148

333,129,127

(56,598,951)

3,029,234

(55,641,144)

963,455

(2,040,925)

(343,283)

(58,639,876)

2,685,951

7,428

24,850

Administrative expenses
ค่าตอบแทนกรรมการ
Directors' remuneration
ต้นทุนทางการเงิน
Finance costs
รวมค่ำใช้ จำ่ ย
Total expenses

26

กาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกิจการทีค่ วบคุม ร่วมกัน
Profit (Loss) before share of loss from investments
in associates and jointly-controlled entity
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

11

-

-

Share of loss form investments in associates
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(55,641,144)

963,455

Profit (Loss) before in come tax
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

24

-

-

Income tax expenses
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[งบกระแสเงินสด]

[งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ : STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME]
สำหรับปี สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธันวำคม 2560
หมำย
เหตุ
Notes
กำไรสำหรับปี
Profit for the years

(บาท : BAHT)
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
SEPARATE FIANCIAL STATEMENT

งบกำรเงินรวม
CONSOLIDATED
2560 / 2017

2559 / 2016

2560 / 2017

2559 / 2016

(58,647,304)

2,661,101

(55,641,144)

963,455

5,464,381

(8,620,879)

3,269,350

390,261

5,464,381

(8,620,879)

3,269,350

390,261

(53,182,923)

(5,959,778)

(52,371,794)

1,353,716

(0.085)

0.004

(0.080)

0.001

692,095

692,095

692,095

692,095

กาไร (ขาดทุน) เบ็ตเสร็จอื่น
Other Comprehensive in come (loss)
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
Foreign currency translation differences offoreign operations
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
Other comprehnsive incom (loss) for the years
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
Total comprehensive income (loss) the years
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)

4.14

Gain (loss) per share (Baht)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
Basic eamings (loss) per share
จานวนหุน้ สามัญทีใ่ ช้คานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (พันหุน้ )
Number of shares for calculation of basic eamings (loss)
per share (Thousand shares)
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[งบกระแสเงินสด]
[งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น : STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY]
(บาท : BAHT)
งบกำรเงินรวม CONSOLIDATED
องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
Other
comprehensive
income (loss)
กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน่
รวมส่วนของผูถ้ ือ
Other
หุ้น
ยังไม่ได้จัดสรร
comprehensive
Total
Unappropriated
income (loss)
ผลต่ำงจำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงิน
currency transaction
differences

กำไร (ขำดทุน) สะสม
Retained eamings (Deficis)

หมำย
เหตุ
Notes

ปี 2559 Year 2016
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
Beginning balance as at January 1, 2016
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
Ending balance as at December 31, 2016
ปี 2560 Year 2017
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
Beginning balance as at January 1, 2017
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
Ending balance as at December 31, 2017

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว
Issued and
paid-up share
capital

692,095,099
-

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ
Premium on
common stocks

238,192,456
-

ทุนสำรองตำม
กฎหมำย
Legal Reserve

13,323,000
-

(763,023,800)

(99,730,620)

80,856,135

2,661,101.00

(8,620,879)

(5,959,778)

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(760,362,699)

(108,351,499)

74,896,357

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(760,362,699)

(108,351,499)

74,896,357

(58,647,304)

5,464,381.00

(53,182,923)

(819,010,003)

(102,887,118)

21,713,434

692,095,099

238,192,456

13,323,000
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[งบกระแสเงินสด]
[งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น : STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY]

หมำย
เหตุ
Notes

ปี 2559 Year 2016
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
Beginning balance as at January 1, 2016
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2559
Ending balance as at December 31, 2016
ปี 2560 Year 2017
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
Beginning balance as at January 1, 2017
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2560
Ending balance as at December 31, 2017

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว
Issued and
paid-up share
capital

692,095,099
-

(บาท : BAHT)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร SEPARATE FIANCIAL STATEMENT
องค์ประกอบอืน่ ของ
กำไร (ขำดทุน) สะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
Retained eamings (Deficis)
Other
comprehensive
income (loss)
ส่วนเกินมู ลค่ำ
กำไร (ขำดทุน)
หุ้นสำมั ญ
เบ็ดเสร็จอืน่
รวมส่วนของผูถ้ ือ
Premium on
Other
หุ้น
common stocks
ทุนสำรองตำม
ยังไม่ ได้จัดสรร
comprehensive
Total
กฎหมำย
Unappropriated
income (loss)
Legal Reserve
ผลต่ำงจำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงิน
currency transaction
differences
238,192,456
-

13,323,000
-

(978,563,517)

28,749,327

(6,203,635)

963,455.00

390,261

1,353,716

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(977,600,062)

29,139,588

(4,849,919)

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(977,600,062)

29,139,588

(4,849,919)

(55,641,144)

3,269,350.00

(52,371,794)

(1,033,241,206)

32,408,938

(57,221,713)

692,095,099

238,192,456

13,323,000
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[งบกระแสเงินสด]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]
(บาท : BAHT)
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
2560/2017
2559/2016

งบกำรเงินรวม
CONSOLIDATED
2560/2017
2559/2016
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

(58,639,876)

2,685,951

(55,641,144)

963,455

906,729

1,362,074

906,729

1,362,074

(97,772)

(753,040)

(97,772)

(753,040)

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
ปรับกระทบกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
การดาเนินงาน :
ADJUSTMENTS TO RECONCILE PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
TO NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) OPERATION :
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
Depreciation and amortization
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
Gain on disposal of eqiupment
ขาดทุนจากการเลิกใช้อปุ กรณ์
Loss on unused equipment
(กาไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
Unrealized (gain) loss on exchange rates
หนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรายการ)
Doubtful debt (reverse)
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
Reverse diminution in value of inventories
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
Loss on diminution of investments in subsidiary
กลับรายการประมาณการหนีส้ นิ ค่ารับประกันงานโครงการ
Reverse provision for warranty expenses
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
Share of loss from investments in associates
ส่วนลดค่าเบีย้ ปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
Discount on penalty of value added tax
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงานเพิ่ม ขึน้
Increase long-term employee benefits expenses
ปรับปรุ งลูกหนีก้ รมสรรพากรเป็ นค่าใช้จ่าย
Adjustment Revenue Department receivable to expenses
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ ่าย
Written off witholding tax
ดอกเบีย้ รับ
Interest income
ดอกเบีย้ จ่าย
Interest expenses
กำไรจำกกำรดำเนินก่ อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบ
ของสิ นทรัพย์แ ละหนีส้ ิ นดำเนินงำน

412,926

-

412,926.00

-

(3,768,537)

7,264,702

(9,696,839)

8,756,997

4,148,011

(1,738,964)

9,171,379

(770,015)

-

(1,402,286)

-

(1,402,286)

-

498,179

(9,959,448)

-

(9,959,448)

343,283

-

-

-

(1,424,935)

-

-

-

399,713

-

70

2,410,173

-

1,757,450

1,490

1,757,450.00

(13,662)

(114,288)

(13,662)

(114,282)

1,974,529

2,104,946

2,127,261

2,334,525

(51,279,207)

1,179,371

(51,073,672)

1,315,872

2,040,925

-

399,713
-

Gain (Loss) from operation before changes in operating
assets and liabilities items
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[งบกระแสเงินสด]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2560/2017

2559/2016

2560/2017

2559/2016

การเปลีย่ นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่ม ขึน้ ) ลดลง
(INCREASE) DECREASE IN IPERATING ASSETS ITEMS
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

13,163,033

(23,017,879)

14,504,448

(23,017,879)

Trade and other receivable
รายได้ทยี่ งั ไม่ได้เรียกชาระ

-

-

-

-

Unbilled receivables
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู้ ัดจาหน่าย

1,044,702

81,357,988

1,044,702

81,357,988

Advance payments to suppliers
สินค้าคงเหลือ

-

2,207,733

-

2,207,733

Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

801,599

13,648,813

(713,891)

13,898,620

22,074,468

13,108,403

22,074,468

13,108,403

198,140

727,754

198,140

727,754

17,694,810

(58,622,371)

17,696,976

(58,646,841)

(5,742,881)

(73,374,164)

(5,742,881)

(73,374,164)

Other current assets
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง
Retention receivable from construction contract
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current assets
การเปลีย่ นแปลงในส่วประกอบของหนีส้ นิ ดาเนินงานเพิ่ม ขึน้ (ลดลง)
INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES ITEMS
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
Trade and other receivables
เงินรับล่วงหน้าและรายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้า
Deferred construction revenue and advances received
ค่าอุปกรณ์คา้ งจ่าย

-

(9,470,509)

-

(9,470,509)

-

(8,366,575)

-

(8,366,575)

-

(18,685,932)

-

(18,685,932)

Accrued equipment costs
ค่านายหน้าค้างจ่าย
Accrued commission expenses
หนีส้ นิ ค่ารับประกันงานโครงการ
Warranty liabilities
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น

(1,904,714)

(868,087)

(1,904,745)

(611,665)

Other current liabilities
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

-

(885,854)

-

(885,854)

Porvision for long-term employee benefits
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[งบกระแสเงินสด]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2560/2017
เงินสดจ่ำยจำกกำรดำเนินงำน

2559/2016

2560/2017

2559/2016

(3,950,050)

(81,061,309)

(3,916,455)

(80,443,049)

(205,034)

(680,720)

(205,034)

(773,218)

(21,657)

(318,814)

(263)

(298,985)

CASH IN USED IN OPERATION
จ่ายดอกเบีย้
Interest expenses paid
จ่ายภาษีเงินได้
Income tax expenses paid
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ ่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

-

52,456,895

-

52,456,895

(520,123)

(771,546)

(574,810)

(710,789)

(4,696,864)

(30,375,494)

(4,696,562)

(29,769,146)

26,340

277,154

26340

184,650

Currency translation differences
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิ จกรรมดำเนินงำน
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
รับดอกเบีย้
Interest received
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

Proceeds from advance payment for investment in associate
เงินฝากระยะยาวและเงินฝากติดภาระคา้ ประกันกับสถาบันการเงินลดลง

6,134,001

26,980,790

6134001

26,980,790

Decrease long-term deposits and deposit at bank with obligation
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ขึน้

-

-

-

-

(498,500)

Investment in subsidiary
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

Proceeds from investment in associate disposal
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[งบกระแสเงินสด]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2560/2017
ซือ้ อุปกรณ์เพิ่ม ขึน้

2559/2016

2560/2017

2559/2016

-

(210,509)

-

(210,509)

98,038

760,798

98,038

760,798

-

(60,000)

-

(60,000)

-

-

-

-

Purchases of equipment
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
Proceeds from equipment disposal
ซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่ม ขึน้
Purchases computer program
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุน
Devidends received from investments
เงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน

6,258,379

27,748,233

6,258,379

27,157,229

(671,816)

(779,165)

(671,816)

(779,165)

(671,816)

(779,165)

(671,816)

(779,165)

889,699

(3,406,426)

890,001

(3,391,082)

456,577

3,863,003

456,220

3,847,302

1,346,276

456,577

1,346,221

456,220

NET CASH PORVIDED FROM INVESTING ACTIVITIES
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
จ่ายชาระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
Repayment for long-term financial lease
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
Cash and cash equivalent as at January 1,
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
CASH AND CASH EQUIVALENT AS AT DECEMBER 31,
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[งบกระแสเงินสด]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2560/2017

2559/2016

2560/2017

2559/2016

กำรเปิ ดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
ADDITIONAL DISCLOSURE ITEMS TO CASH FLOWS STATEMENTS
รายการทีม่ ิ ใช่เงินสด ประกอบด้วย
Details of non cash flows items
โอนลูกหนีก้ ารค้าเพื่อลดหนีเ้ งินกูย้ ืม ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างจ่าย

-

-

12,094,895.00

-

Transferred trade receivables for debt reduction short term - loan
and accrued interest
โอนรายได้ทยี่ งั ไม่ เรียกชาระเป็ นลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

-

1,190,924.00

-

1,190,924

Transferred unbilled receivables to trade receivables
โอนอุปกรณ์คา้ งจ่ายเป็ นเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

212,942

1,139,317

212,942

1,139,317
8,972,187

Transferred accrued equipment costs to trade and other payables
โอนสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นเจ้าหนีอ้ ื่น

1,897,638.00

-

1,897,638.00

1,113,296

-

1,113,296

Transferred retirement benefit obligation to other payables
โอนยานพาหนะเพื่อลดหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
Long-term financial leases for vehicle
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม ขึน้ (ลดลง)
จากผลต่างการแปลงค่างบการเงิน

9,940,032

(9,752,573)

-

-

Increase (deccrease) investment in associate due to translation of
financial statements differences on exchange rate
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานะของบริษัท

เป็ นนิติบคุ คลจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 สถานที่ตงั้ บริษัท

719 อาคาร เค.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

1.2 ลักษณะธุรกิจ

1. ให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมเครือ่ งกล โดยการออกแบบ พัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ สาหรับ
อุตสาหกรรมซีเมนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันทั่วโลก
2. ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
ซึง่ ดาเนินธุรกิจตามหมายเหตุขอ้ 29.1

2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 งบการเงินนีแ้ สดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัท คือ สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาทเป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย
2.3 งบการเงินรวมนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า
“กลุม่ บริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุม่ บริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังนี ้
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บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
2560

2559

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

99.70

99.70

ประเทศไทย

ที่ปรึ กษำด้ำนวิศวกรรมเครื่ องกล

- LV Europe S.A.

92.29

92.29

ฝรั่งเศส

ที่ปรึ กษำด้ำนวิศวกรรมเครื่ องกล

49.00

49.00

สำธำรณรัฐ

รำยกำร

ประเภทกิจกำร

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ร่ วม
- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.

ผูจ้ ดั จำหน่ำยเครื่ องจักร

ประชำชนจีน
- Ceminter Pte. Ltd.

45.48

45.48

สิ งคโปร์

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

- Global Cement Capital Partners Ltd.

20.00

20.00

บรู ไน

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

ดำรุ สซำลำม
กิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน
- BLVT, LLC

33.33

33.33

สหรัฐอเมริ กำ ที่ปรึ กษำด้ำนวิศวกรรมเครื่ องกล

2.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2.5 งบการเงิ นของบริษั ทย่อย บริษั ทร่วม และกิ จการที่ควบคุมร่วมกัน ได้จัดทาขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สาคัญ
เช่นเดียวกันกับบริษัท
2.6 งบการเงินนี ้ ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.7 การดาเนินงานต่อเนื่อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลขาดทุนสะสมจานวน 819.01
ล้านบาท และ 1,033.24 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี ย้ ังมี หนี ส้ ินหมุนเวี ยนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวี ยน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จานวน 822.56 ล้านบาท และ 806.90 ล้านบาท ตามลาดับ

บริษัทมีคดีฟอ้ งร้องเกี่ยวกับการไม่จ่ายชาระค่าสินค้า เงินชดเชยพนักงาน ค่าปรับและเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุ 30)
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บริษัทและเจ้าหนีข้ องบริษัทได้ยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท ต่อมาที่ประชุมเจ้าหนีม้ ีมติไม่ยอมรับแผนฟื ้ นฟูของบริษัท
และศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้ยกเลิกการฟื ้ นฟูกิจการ (ดูหมายเหตุ 31.2)
นอกจากนี ้ เมื่อเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้มีการเลิกจ้างพนักงานทัง้ หมด เว้นแต่กรรมการบริหาร ซึ่งได้มีการ
เลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามา จานวน 6 ท่าน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ต่อมาใน
เดือนกรกฎาคม 2561 จนถึงเดือนตุลาคม 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทบางส่วนได้ลาออกจากตาแหน่ง
และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารใหม่แล้ว ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2562
ปั จจัยเหล่านีเ้ ป็ นเหตุให้สงสัยว่า กลุม่ บริษัทมีความไม่แน่นอนที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุม่ บริษัท อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริหารเชื่อว่าการจัดทางบการเงินตามข้อ
สมมติฐานและประมาณการต่างๆ ตามภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั นัน้ เหมาะสม
งบการเงินนีจ้ ัดทาขึน้ ตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป โดยถือตามข้อสมมติฐานทางบัญชีที่ว่าบริษัทจะดาเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไป ดังนัน้ จึงมิได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ ในราคาที่อาจจะขายได้ และไม่ได้ปรับปรุ งหนีส้ ินตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายคืน
และจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึง่ อาจจาเป็ นถ้าบริษัทไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

1. มาตรฐานการบัญชีที่เริม่ มีผลบังคับใช้ในปี บญ
ั ชีปัจจุบนั ซึง่ บริษัทได้ปฏิบตั ิแล้ว ดังนี ้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ภาษี เงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ ืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง กาไรต่อหุน้
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง เกษตรกรรม
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การบัญชีสาหรับโครงสร้างหนีท้ ี่มีปัญหา
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
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ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิง่ จูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ภาษี เงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรือของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าที่ทาขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ที่เกิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขัน้ ต่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ สาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง เงินที่นาส่งรัฐ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี ้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ยี งั ไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้
ให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี ้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ภาษี เงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญาเช่า
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ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ ืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง กาไรต่อหุน้
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิง่ จูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ภาษี เงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรือของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าที่ทาขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ที่เกิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
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ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขัน้ ต่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ สาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง เงินที่นาส่งรัฐ
ฝ่ ายบริห ารของกลุ่ม บริษั ท อยู่ระหว่า งการประเมิ นผลกระทบที่ อ าจมี ต่องบการเงิ น ในปี ที่ น า
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยบัน ทึ ก รับ รู ้ร ายได้จ ากการขายและบริ ก าร เมื่ อ ได้โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ ือ้ แล้ว หรือให้บริการแก่ลกู ค้าเรียบร้อย
แล้ว
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รับรู ต้ ามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทาเสร็จ อัตราส่วนของงาน
ก่อสร้างที่ทาเสร็จ คานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึน้ แล้วจนถึงวันสิน้ งวด กับต้นทุน
งานก่อสร้างทัง้ หมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา รายได้จากงานเพิ่มและงานรับเหมาอื่น ที่มี
ระยะเวลาทางานไม่เกิ นหนึ่งปี บันทึกรับรู ร้ ายได้ตามส่วนของงานก่อสร้างที่ทาเสร็จ และเรียกเก็บเงินจาก
ลูกค้า
เงินปั นผลรับ รับรูเ้ มื่อมีสทิ ธิรบั เงินปั นผล
รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึง่ ถึงกาหนดใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา และปราศจากภาระผูกพัน
4.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ สาหรับ ลูก หนี ท้ ี่ ค าดว่ า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ โดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี ้
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4.4 รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ / รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ ประกอบด้วยต้นทุนของค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่างานผูร้ บั เหมาช่วง
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น รวมทัง้ กาไรหรือขาดทุนสุทธิที่ได้คานวณขึน้ หักด้วยจานวนเงินที่เรียกเก็บจาก
ลูกค้าแล้ว
สัญญาที่มีมูลค่าของงานเกิ นกว่าจานวนเงิ นที่เ รียกเก็ บจากลูกค้า จะแสดงไว้ภายใต้สินทรัพ ย์
หมุนเวียน ส่วนสัญญาที่มีการเรียกเก็บเงินลูกค้ามากกว่ามูลค่างานจะแสดงไว้เป็ น “รายได้ค่าก่อสร้างรับ
ล่วงหน้า” ภายใต้หนีส้ นิ หมุนเวียน
4.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า
ต้น ทุนสิน ค้า ประกอบด้ว ยต้น ทุนที่ ซื อ้ ต้น ทุน ในการดัด แปลงและต้นทุน อื่น เพื่อ ให้สิน ค้าอยู่ใ น
สถานที่และสภาพปั จจุบนั
มูลค่าสุทธิที่จะได้รบั เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นในการขาย
4.6 เงินลงทุน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม เป็ นกิจการที่กลุม่ บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญโดยมี
อานาจในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการ
แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เมื่อกลุม่
บริษัทมีอานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นในอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ถึงร้อยละ 50 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เป็ นกิ จการที่กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมการดาเนินงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญา เงิ นลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม แสดงตามวิธีส่วนได้เสียสาหรับงบการเงินรวม และแสดงตามวิธี
ราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุม่ บริษัทมีสิทธิออกเสียงทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเกิน
กว่ า กึ่ ง หนึ่ง ของสิ ท ธิ ใ นการออกเสีย งทั้ง หมด หรื อ มี อ านาจในการควบคุม นโยบายการเงิ น และการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนทั่วไปเป็ นเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทที่กลุม่ บริษัทถือหุน้ น้อยกว่าร้อย
ละ 20 และหรือบริษัทที่มีผบู้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่
ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุน โดยแสดงในมูลค่า
สุทธิหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งของกลุม่ บริษัทในกาไรหรือขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ
บริษัทที่ถูกลงทุน นับจากวันที่มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญนัน้
สิน้ สุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุม่ บริษัทได้รบั ปั นส่วนจากบริษัทร่วมมีจานวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที่ไป
ลงทุนนัน้ มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุม่ บริษัท จะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์และจะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งผล
ขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กลุม่ บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพัน
แทนในนามของผูถ้ กู ลงทุน
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บริษัทบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ ยกเว้นในกรณีที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้ร ับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึง
กาไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกใน
กาไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุม่ บริษัทจาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่
จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงนา้ หนัก
4.7 อุปกรณ์
อุป กรณ์แ สดงในราคาทุน ค่ า เสื่อ มราคาของอุป กรณ์ ค านวณโดยวิ ธี เ ส้น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ ตามประเภทของสินทรัพย์ในเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้

อุปกรณ์
เครือ่ งใช้สานักงาน
เครือ่ งตกแต่งและติดตัง้
ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์ (ปี )
5
2-5
5
5

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจาหน่าย ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง
ระยะเวลา 3-5 ปี
4.9 ประมาณการหนี้สิน
กลุม่ บริษัทจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ เมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน
ปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว
คาดว่าจะส่งผลให้สญ
ู เสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ ง
จ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รบั คืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไปตามประมาณ
การหนีส้ ินทัง้ หมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู ร้ ายจ่ายที่จะได้รบั คืนเป็ นสินทรัพย์แยก
ต่างหาก แต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณการหนีส้ นิ ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนีส้ ินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงด้วยมูลค่า
สุทธิจากจานวนรายจ่ายที่จะได้รบั คืนที่รบั รูไ้ ว้
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลกู ค้าเสร็จสิน้ แล้ว
ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าเครื่องจักร ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกัน
ความเสียหาย และปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว
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ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิ ดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อ
ประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพึงได้รบั น้อยกว่าต้นทุนที่จาเป็ นในการดาเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การ
ประมาณค่าใช้จ่ายรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เมื่อสิน้ สุดสัญญา หรือต้นทุนสุทธิที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ เมื่อดาเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า กลุม่ บริษัทรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อย
ค่าที่เกิดขึน้ จากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรูแ้ ละวัดมูลค่าประมาณการหนีส้ นิ
ค่านายหน้า
ค่านายหน้าบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี ตามความคืบหน้าของเงินเรียกเก็บตามสัญญา
(Progress Billing) ในอัตราที่กาหนดตามสัญญาบริหารโครงการ
4.10 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งผูเ้ ช่าได้รบั โอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ
วันที่เริม่ ต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนีส้ นิ ที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็ นดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู ใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้น
คงเหลือ
สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์สว่ นใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ยงั คงอยู่กับผูใ้ ห้เช่า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่ าดาเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึน้ จากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า
4.11ภาษีเงินได้
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี จะคานวณขึน้ จากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์หรือหนีส้ ิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ ิน
นัน้ ซึ่ง จะรับ รู เ้ ป็ น รายได้ภาษี ห รือ ตัด บัญ ชี เ ป็ น ค่า ใช้จ่ ายภาษี เมื่ อรายได้สามารถรับรู เ้ ป็ นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกไว้เกิ ดขึน้ จริง และถือหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคานวณภาษี เงินได้ตามประมวล
รัษฎากร
บริษัทรับรูผ้ ลแตกต่างชั่วคราว ที่ตอ้ งหักภาษี เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษี
เป็ นหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกาไรทางภาษี
จากการด าเนิ น งานในอนาคตเพี ย งพอ ที่ จ ะน าสิ น ทรัพ ย์/ หนี ส้ ิน ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี นั้น มาใช้
ประโยชน์ได้
บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มี
กาไรทางภาษี เพียงพอ ต่อการนาสินทรัพย์/หนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีทงั้ หมด หรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ คานวณจากกาไรหรือขาดทุนสาหรับปี ประกอบด้วย ภาษี เงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ ายภาษี เงินได้รบั รู ใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
รายการที่บนั ทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ รับรูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.12ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทจัดให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการ
จ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รบั การ
บริหารโดยผูจ้ ัดการกองทุน ภายนอก กองทุน สารองเลีย้ งชี พ ดัง กล่าว ได้ร ับ เงิ นสะสมเข้า กองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนัน้
โครงการผลประโยชน์
สารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตลอดอายุการ
ทางานของพนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รบั จากการทางาน
ให้กับ บริษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยในงวดปั จ จุ บัน และงวดอนาคตตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกั น ภัย โดย
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถกู คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
เป็ นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนีส้ ินดังกล่าวคานวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
4.13รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่ม
บริษัท ถูกควบคุมโดยกลุม่ บริษัทไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับกลุม่ บริษัท รวมถึงบริษัทที่ทาหน้าที่ถือหุน้ ของบริษัทย่อย และบริษัทในกลุม่ เดียวกัน นอกจากนี ้ บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลซึง่ ถือหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุม่ บริษัท ผูบ้ ริหารที่สาคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
กลุ่มบริษัท ที่ มีอ านาจในการวางแผนและควบคุม การดาเนิน งานของกลุ่ม บริษั ท ตลอดทั้ง สมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอานาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และ
กิจการที่บคุ คลดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
4.14กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คานวณโดยการนากาไร(ขาดทุน)สาหรับปี หารด้วยจานวนหุน้
สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
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กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)ของผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ปรับปรุ งด้วย
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่ออกจาหน่าย และปรับปรุ งด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ซือ้ คืน และ
ผลกระทบของตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทัง้ หมด และสิทธิซือ้ หุน้ ของพนักงาน
4.15รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผูบ้ ริหารของกิ จการกาหนดสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานถือเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ รายการที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่เกิด
รายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้ จากการชาระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงิน หรือจากการแปลง
ค่ารายการที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินต่างประเทศให้รบั รูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุนในปี บญ
ั ชีนนั้
รายการบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานได้แปลงค่าเป็ น
สกุลเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการนาเสนองบการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ นิ แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี ผลต่างที่เกิดขึน้ จากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.16การใช้ดุลยพินิจและการใช้ประมาณการทางบัญชีท่สี าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป ฝ่ ายบริหารต้องใช้ ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์และหนีส้ นิ รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ผลที่เกิดขึน้ จริง
อาจมีความแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รบั การทบทวนอย่างสม่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีต
และปั จ จัยต่า ง ๆ รวมถึ ง เหตุก ารณ์ใ นอนาคตที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึน้ ซึ่ง ฝ่ ายบริห ารมี ค วามเชื่ อ มั่น อย่า ง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยได้ตั้ง ประมาณการและข้อ สมมติ ฐ านต่ อ
เหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึน้ จริง ประมาณการและ
ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สาคัญ ได้แก่ ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
การลดมูลค่าสินค้า ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ค่าเสือ่ มราคาของอุปกรณ์ ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน และสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่าง ๆ ได้ถกู เปิ ดเผยในแต่
ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี ้
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5.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ

งบการเงินรวม
2560

เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

31,493

1,657

31,444

1,305

เงินฝากสถาบันการเงิน

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
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน

--

35,120

--

35,120

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

--

7,513,970

--

7,513,970

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

--

37,328,480

--

37,328,480

97,938,575

60,215,052

121,973,827

97,391,117

97,938,575

105,092,622

121,973,827

142,268,687

--

--

(15,751,479)

(13,935,210)

97,938,575

105,092,622

106,222,348

128,333,477

เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน

--

13,444,857

--

13,444,857

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

--

10,749,210

--

10,749,210

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

--

12,133,221

--

12,133,221

101,685,708

86,558,031

101,685,708

86,558,031

มากกว่า 12 เดือน ขึน้ ไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการอื่น

มากกว่า 12 เดือน ขึน้ ไป
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รวม

101,685,708

122,885,319

101,685,708

122,885,319

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

(26,613,989)

(27,379,860)

(26,613,989)

(27,379,860)

รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการอื่น - สุทธิ

75,071,719

95,505,459

75,071,719

95,505,459

ลูกหนีอ้ ื่น

11,456,546

12,560,733

14,823,716

15,700,450

เงินปั นผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

(34,745,762)

(38,094,575)

(35,843,102)

(40,444,564)

1,652,276

1,811,523

3,922,106

2,601,251

ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวมลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รายการ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการอื่น
ลูกหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีอ้ ื่น - กิจการอื่น - สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ
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496,526

603,210

496,526

603,210

3,501,615

3,888,789

3,501,615

3,888,789

--

13,036

--

13,036

3,998,141

4,505,035

3,998,141

4,505,035

(165,913)

(52,671)

(165,913)

(52,671)

3,832,228

4,452,364

3,832,228

4,452,364

178,494,798

206,861,968

189,048,401

230,892,551
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7.รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ /รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

3,525,795

3,527,356

(6,251)

(6,853)

(3,651,878)

(3,671,035)

(132,334)

(150,532)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28.3)

3,684

4,039

กิจการอื่น

6,421

7,039

10,105

11,078

(10,105)

(11,078)

--

--

(142,439)

(161,610)

(132,334)

(150,532)

ต้นทุนงานก่อสร้างบวกกาไร
ประมาณการหนีส้ นิ ขาดทุนจากงานโครงการ
จานวนทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้า
รวม
ประกอบด้วย
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ

รวม (*)
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ - สุทธิ
รายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้า
กิจการอื่น (*)
รวม (*)
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8.เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้จัดจาหน่าย
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28.3)

27,780,893

30,458,428

กิจการอื่น

18,290,179

21,331,176

รวม

46,071,072

51,789,604

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

(17,682,919)

(19,599,396)

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู้ ดั จาหน่าย-สุทธิ

28,388,153

32,190,208

9.เงินให้กู้ยมื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

บริษัทย่อย
LV Europe S.A. (หมายเหตุ 28.3)

--

--

23,918,790

23,118,667

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

--

--

(23,918,790)

(23,118,667)

สุทธิ

--

--

--

--

บริษัทได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย (LV Europe S.A.) เป็ นจานวนเงิน 0.60 ล้านยูโร
โดยไม่คิดดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้ตงั้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญทัง้ จานวนแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทร่วม (Ceminter Pte. Ltd.) มีสิทธิในการแปลงเงินให้กยู้ ืม
ระยะสัน้ ตามสัญญาจานวน 393.80 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และ 431.76 ล้านบาท (12.05
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ตามลาดับ เป็ นส่วนที่เป็ นเจ้าของใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd.
(MMM)โดยเรื่อ งดัง กล่าวอยู่ใ นระหว่ า งการด าเนิน การตามเงื่ อ นไข เพื่ อ ให้ได้รบั การอนุมัติ จ ากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมาร์ จึงมีความไม่แน่นอนว่าจะดาเนินการเสร็จได้อย่างไรและเมื่อไร ซึ่งไม่ได้กาหนด
ระยะเวลาที่ชดั เจนและแน่นอน ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนใน MMM โดย Ceminter
ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมลงทุนใน MMM โดย M.Y Associates Co., Ltd. เป็ นผู้ถอื หุ้นแทน ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 28.1 (20 และ 21) และการแปลงสิทธิการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็ นหุ้นสามัญ จากความ
ไม่ แ น่ น อนดั ง กล่ า ว ท าให้ มี ค วามเสี่ ย งในการโอนหุ้ น และสิ ท ธิ ก ารเป็ นเจ้ า ของหุ้ น ใน MMM ของ
Ceminter
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทร่วม (Ceminter Pte. Ltd.) มีเงินให้กูย้ ืมแก่ Max (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd. ในประเทศเมียนมาร์ เป็ นจานวนเงิน 12.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเป็ นเงินให้กยู้ ืมประเภท
ไม่มีหลักประกัน และไม่มีการคิดดอกเบีย้ ครบกาหนดชาระภายใน 2 ปี นับจากวันที่จ่ายเงินกู้ และในไตรมาส 2 ปี 2557
บริษัทสละสิทธิการเพิ่มทุนใน Ceminter Pte. Ltd. ตามหมายเหตุขอ้ 11.1 จึงทาให้สดั ส่วนการลงทุนของบริษัทลดลงจากร้อย
ละ 50.30 เป็ นร้อยละ 44.63 บริษัทได้จดั ประเภทบัญชีเงินลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd. จากบริษัทย่อยเป็ นบริษัทร่วม จึงทา
ให้เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่แสดงในงบการเงินรวมตัง้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2557
สัญญาเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวกาหนดให้ผใู้ ห้กมู้ ีสิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทดังกล่าว โดยมี
วงเงินจานวนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็ นเงินทุนให้กบั บริษัทดังกล่าวในโครงการก่อสร้างโรงงาน
ปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมาร์
อย่างไรก็ตาม จานวนเงินให้กยู้ ืมตามกาหนดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั ความต้องการ
เงินทุนของบริษัทผูก้ ู้
10.สินค้าคงเหลือ
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

สินค้าสาเร็จรูป

11,548,335

12,661,369

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

(11,548,335)

(12,661,369)

--

--

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

11.เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

486,330

500,075

459,554

462,861

(2,041)

(343)

--

--

(33,076)

(13,402)

(40,399)

(3,307)

บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รายงานประจาปี 2560

135

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
งบกำรเงินรวม

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

451,213

486,330

419,155

459,554

ณ วันที่ 1 มกรำคม

4,260

4,290

4

4

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

(375)

(30)

(1)

--

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

3,885

4,260

3

4

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กิจกำรทีค่ วบคุมร่ วมกัน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปั น
ผลรับสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้

รำยกำร

ร้อยละ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

ควำมเป็ นเจ้ำของ

วิธีรำคำทุน

วิธีส่วนได้เสี ย

2560

2559

2560

2559

2560

2559

49.00

49.00

77,313

84,765

114,904

115,436

45.48

45.48

194,778

213,551

190,760

211,317

20.00

20.00

147,064

161,238

145,549

159,577

419,155

459,554

451,213

486,330

3

4

3,885

4,260

บริษทั ร่ วม
- LV Technology Engineering (Tianjin)
Co., Ltd.*
- Ceminter Pte. Ltd.
- Global Cement Capital Partners Ltd.*
รวม
กิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน
- BLVT, LLC* (ดูหมำยเหตุ 31.5)
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เงินปันผล (หน่วย : บำท)

ทุนชำระแล้ว

รำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม

2560

2559

สกุลเงิน

4,827,846

4,827,846

ดอลลำร์

2560

2559

บริษทั ร่ วม
- LV Technology Engineering (Tianjin)
Co., Ltd.
- Ceminter Pte. Ltd.

--

--

--

--

--

--

--

--

สหรัฐอเมริ กำ
13,105,000 13,105,000

ดอลลำร์
สหรัฐอเมริ กำ

- Global Cement Capital Partners Ltd.

13,415,000 13,415,000

ดอลลำร์
สหรัฐอเมริ กำ

กิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน
- BLVT, LLC

300

300

ดอลลำร์
สหรัฐอเมริ กำ

(*) บริษัทไม่ได้บนั ทึกเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสียในงบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 เนื่องจากบริษัทร่วม (LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. และ Global Cement
Capital Partners Ltd.) และกิจการที่ควบคุมร่วมกันไม่สง่ งบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มาให้บริษัท
11.1 เงินลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd.
บริษัทได้เข้าร่วมทาสัญญาเป็ นหนึ่งในผูถ้ ือหุน้ ร่วมกับผูถ้ ือหุน้ อีกสามราย เพื่อลงทุนจัดตัง้ บริษัทชื่อ
Ceminter Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งมีแผนจะลงทุนใน
โครงการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมาร์ โดยบริษัทดังกล่าวจะไปลงทุนใน Max (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd. (MMM) ซึ่งจัดตัง้ ในประเทศเมียนมาร์ มีมลู ค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 30,000,000
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากสัญญาการร่วมทุนดังกล่าว บริษัทได้รบั หุน้ เป็ นจานวน 5,485,714 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 69 ของทุนจดทะเบียนของ Ceminter Pte. Ltd. โดยบริษัทได้ซือ้ ในราคาหุน้ ละ 1.05 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา รวมเป็ นจานวนเงิน 5.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (180.81 ล้านบาท) ต่อมาในเดือน
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พฤษภาคม 2557 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาร่วมทุนบางส่วน โดยได้เปลี่ยนแปลงในส่วนของราคา
ซือ้ หุน้ จากเดิมราคาหุน้ ละ 1.05 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็ นราคาหุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในเดื อ นธัน วาคม 2556 Ceminter Pte. Ltd. ได้เ พิ่ ม ทุน โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม จากเดิ ม
8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (8,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เป็ น 10,905,000
ดอลลาร์สหรัฐอเมริก า (10,905,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยออกหุน้ ใหม่เพิ่ม
2,905,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2,905,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดย ณ วันที่ 27
มกราคม 2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 10,905,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตามบริษัทได้สละสิทธิการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ใน Ceminter Pte.
Ltd. ลดลงจากร้อยละ 69 เป็ นร้อยละ 50.30 สัดส่วนการลงทุนคานวณจากใบหุน้ ที่ได้รบั แล้ว บริษัทได้จ่าย
ค่าหุน้ ดังกล่าวแล้ว เป็ นจานวนเงิน 5.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยได้รบั ใบหุน้ แล้วเป็ นจานวนเงิน
5.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนที่เหลือจานวนเงิน 0.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 6.56
ล้านบาท) ได้บนั ทึกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย ต่อมาบริษัทได้รบั ใบหุน้ ทัง้ หมดจานวน
5.96 ล้านหุน้ ครบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2557 ได้มีมติอนุมตั ิการสละสิทธิ
เพิ่มทุนจานวน 2,000,000 หุน้ ใน Ceminter Pte. Ltd. ให้แก่ Atsawin Mekong Fund Limited เนื่องจาก
บริษัทไม่มีเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการเพิ่มทุนโดย Ceminter Pte. Ltd. มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ในไตรมาสที่ 2/2557 จานวน 12,905,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาให้สดั ส่วนการลงทุนของบริษัทลดลง
จากร้อยละ 50.30 เป็ นจานวนร้อยละ 44.63 จึงบันทึกเงินลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd. เป็ นบริษัทร่วม และ
ในไตรมาสที่ 3/2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 13,105,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา จึงทาให้สดั ส่วนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 44.63 เป็ นร้อยละ 45.48 จากทุนที่
จ่ายล่วงหน้าจานวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 Ceminter Pte. Ltd. มีสิทธิในการแปลงเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ ตาม
สัญญาจานวนเงิน 393.80 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และ 431.76 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) ตามลาดับ (ดูหมายเหตุ 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 Ceminter Pte. Ltd. มีเงินลงทุนใน MMM โดยมี M.Y Associates Co.,
Ltd. เป็ นผูถ้ ือหุน้ แทน ซึง่ มีความเสีย่ งในการโอนหุน้ และสิทธิการเป็ นเจ้าของหุน้ ใน MMM ของ Ceminter Pte. Ltd. ซึง่
เป็ นบริษัทร่วมของบริษัท (ดูหมายเหตุ 9)
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11.2เงินลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd.
บริษัทได้เข้าร่วมทาสัญญาเป็ นหนึ่งในผูถ้ ือหุน้ ร่วมกับผูถ้ ือหุน้ อีกสี่ราย เพื่อจัดตัง้ บริษัทร่วมทุนชื่อ Wing Yip
International Inc. (จดทะเบียนในประเทศบรูไนในเดือนพฤษภาคม 2554) ต่อมาบริษัท Wing Yip International Inc.
ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น Global Cement Capital Partners Ltd. (GCCP) ทัง้ นี ้ บริษัทจะมีสดั ส่วนการลงทุนในบริษัท GCCP
ในอัตราร้อยละ 20
ทัง้ นี ้ GCCP จะไปลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ประกอบด้วย Chakrey Ting Cement Factory
Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา, Kanbawza Industries Limited (KBZI) ในประเทศเมียนมาร์, C.G. Cement
Industries Private Ltd. ในประเทศเนปาล และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. ในประเทศเนปาล ใน
อัตราร้อยละ 26.00, 13.89, 35.00 และ 35.00 ตามลาดับ โดยในปี 2556 GCCP ได้ขายเงินลงทุนใน Chakrey Ting
Cement Factory Co., Ltd. ให้กบั CCC Holding Limited
ในระหว่างปี 2556 และ 2555 GCCP ได้ลงทุนใน C.G. Cement Industries Private Ltd. (Dumkibas) และ
C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. (Palpa) ในประเทศเนปาล จานวน 2,240,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(รวมค่าธรรมเนียมจานวน 840,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว) และจานวน 5,050,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (รวม
ค่าธรรมเนียมจานวน 3,825,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว) ตามลาดับ ค่าธรรมเนียมจานวนรวม 4,665,000
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา GCCP ได้จ่ายให้กับ Cinnovation Incorporated ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ CG Cement
Global Pte. Ltd. (CGCG) ซึ่ง CGCG เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตามหมายเหตุขอ้ 28.1 (18 และ 19) งบการเงินของ
GCCP ซึ่ง บริษั ท ได้ร ับ ล่า สุด เป็ น งบการเงิ น ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 ได้ แสดงเงิน ลงทุ น ดั ง กล่ า วไว้ ใ น
บัญชีลูกหนี้อ่นื ภายใต้หมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เนื่องจากทั้งสองบริษัทที่ GCCP ไปลงทุนยังไม่ได้ไปจด
ทะเบียนเพิ่มทุ น (งบการเงิ นในปี 2555 ของ GCCP ได้แสดงเงิ นลงทุนดังกล่าวไว้ในบัญชี เงิ นลงทุนในกิ จการที่
ควบคุมร่วมกัน และในปี 2556 ได้เปลีย่ นการบันทึกบัญชีสว่ นของเงินลงทุนที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมเป็ นบัญชีลกู หนีอ้ ื่น
และส่วนของค่าธรรมเนียมบันทึกเป็ นบัญชีค่าใช้จ่าย และในปี 2557 ได้เปลี่ยนการบันทึกส่วนของค่าธรรมเนียมเป็ น
บัญชีลกู หนีอ้ ื่น)
ในปี 2555 GCCP ได้จ่ายเงินล่วงหน้า (บันทึกไว้ในบัญชี เงินให้กูย้ ืม) ให้กรรมการของ GCCP (ซึ่งเป็ นอดีต
กรรมการของบริษัท) จานวน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อนาไปลงทุนใน Saudi Danish Cement Company Limited
(SDCC) ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทดังกล่าวลงทุนใน Kanbawza Industries Ltd.
ประเทศเมียนมาร์อีกทอดหนึ่งจานวน 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 16.67 โดยให้บคุ คลที่เกี่ยวข้องกันที่
พานักอยู่ในประเทศเมียนมาร์ถือหุน้ แทน เนื่องจากข้อจากัดด้านกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ การที่ GCCP จะได้สิทธิใน
การเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ Kanbawza Industries Ltd.โดยสมบูรณ์จะต้องดาเนินการดังนี ้
ก. ดาเนินการโอนหุน้ Saudi Danish Cement Company Limited ที่ถือในนามอดีตกรรมการบริษัทคืนให้ GCCP
โดยอดีตกรรมการบริษัทซึง่ ถือหุน้ แทน แจ้งว่ายังติดปั ญหาในการโอนหุน้ คืนให้กบั GCCP ซึ่งจนถึงปั จจุบนั ยังมีความ
ไม่แน่นอนว่าจะทาการโอนหุน้ คืนได้เมื่อไร
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ข. ดาเนินการโอนหุน้ Kanbawza Industries Ltd. ในประเทศเมียนมาร์ ที่ลงทุนโดย Saudi Danish Cement
Company Limited มาเป็ นของ Saudi Danish Cement Company Limited ซึ่งปั จจุบนั ถือหุน้ แทนโดยบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันที่พานักอยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ปั จจุบนั ยังมีความไม่แน่นอนในการดาเนินการและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ใน
การโอนหุน้ เนื่องจากต้องดาเนินการทางกฎหมาย และขออนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมาร์
ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนใน KBZI โดย Mr. Ye Htut ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของM.Y
Associates Co., Ltd เป็ นผู้ถอื หุ้นแทน SDCC ซึ่งลงทุนโดย GCCP ผ่านอดีตกรรมการของบริษัท จากความ
ไม่แน่นอนดังกล่าว ทาให้มีความเสี่ยงในการโอนหุ้น และสิทธิการเป็ นเจ้าของหุ้นใน KBZI ของ GCCP ซึ่ง
เป็ นบริษัทร่วมของบริษัท
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรู ไน ได้ประกาศแจ้งปิ ดกิจการสาหรับบริษัทต่างชาติ
(ดูหมายเหตุ 31.3)
12.เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

สัดส่วนการถือหุน้ (%)

ตามวิธีราคาทุน

2560

2559

2560

2559

99.70

99.70

1,005

1,102

92.29

92.29

11,223

12,305

12,228

13,407

(12,228)

(13,407)

--

--

บริษัทย่อย
- บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
- LV Europe S.A.*
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด ได้เรียกชาระค่าหุน้ ให้ครบเต็มมูลค่าหุน้
และบริษัทได้จ่ายชาระค่าหุน้ ครบทัง้ จานวนแล้ว และได้บนั ทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท โกล คอน
ซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด เพิ่มทัง้ จานวนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวมีผล
ขาดทุนเกินทุนเป็ นจานวนมาก
(*) งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อย (LV Europe S.A.) ไม่ส่งงบ
การเงินมาให้บริษัท
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ทุนชาระแล้ว

รายการ
2560

2559

สกุลเงิน

เงินปันผล (หน่วย : บาท)
สาหรับปี สนิ ้ สุด 31 ธันวาคม
2560
2559

บริษัทย่อย
- บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์
เทรดดิง้ จากัด

1,000,000 1,000,000

280,000

- LV Europe S.A.

280,000

บาท

--

--

ยูโร

--

--

เงินลงทุนใน LV Europe S.A.
บริษั ทรับ รู ป้ ระมาณการหนี ส้ ิน สาหรับ ผลขาดทุน จากการรับรู ส้ ่ว นได้เ สีย เกิ น กว่าเงิ น ลงทุนในบริษั ท LV
Europe S.A. เป็ นหนีส้ ินของบริษัททัง้ ร้อยละ 100 เนื่องจากบริษัทได้ออกหนังสือสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัท
ย่อยดังกล่าวตามจดหมายลงวันที่ 11 มิถนุ ายน 2556
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 บริษัทได้มีมติยกเลิกการสนับสนุนทาง
การเงินกับบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว
รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

ผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวม

2,999

3,021

(263)

(22)

2,736

2,999

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2558 มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ยกเลิกการ
จาหน่ายเงินลงทุนใน LV Europe S.A. และมีมติอนุมตั ิในหลักการให้จดทะเบียนเลิก LV Europe S.A.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินของ LV Europe S.A. (บริษัทได้รบั งบการเงินซึ่งจัดทาโดย
ผูบ้ ริหารล่าสุดงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) มีหนีส้ ินเกินกว่าสินทรัพย์จานวน 1.16 ล้านยูโร (45 ล้านบาท) และ
1.16 ล้านยูโร (44 ล้านบาท) ตามลาดับ

13.เงินลงทุนทั่วไป
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการถือหุน้ (%) มูลค่าตามบัญชี ณ วันโอน
บริษัท

LNV Technology Private Ltd.

บริษัท

LNV Technology Private
Ltd.

ราคาทุน

เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
2560

2559

2560

2559

2560

2559

16

16

56,481

61,925

553

607

ลักษณะความสัมพันธ์

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ทุนชาระแล้ว

เงินปั นผล
สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

3,934

3,934

--

--

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทได้นาหุน้ ของ LNV Technology Private Ltd. จานวน 9,250 หุน้ ไปเป็ นหลักประกันเงิน
กูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 19)

14.เงินฝากระยะยาวและเงินฝากที่ติดภาระคา้ ประกันกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้นาเงินฝากธนาคาร ไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสือคา้ ประกันของธนาคาร
พาณิชย์ เพื่อใช้เป็ นหลักประกันการรับจ้างงานโดยมีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.03 - 1.55 ต่อปี
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15.เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

2560

2559

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28.3)

239,636

282,977

กิจการอื่น

267,756

288,243

รวม

507,392

571,220

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

(177,241)

(191,887)

เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ

330,151

379,333

16.อุปกรณ์
งบการเงินรวมและงบการเงิน

ยานพาหนะ

เครือ่ งใช้

เครือ่ งตกแต่ง

สานักงาน

และติดตัง้

1,431,881

9,922,327

4,793,828

3,512,078

6,135,060

25,795,174

ซือ้ เพิ่ม

--

210,509

--

--

--

210,509

จาหน่ายและตัดจาหน่าย

--

(1,014,715)

-- (3,512,078)

--

(4,526,793)

(10,232)

(59,663)

(34,258)

--

(43,843)

(147,996)

1,421,649

9,058,458

4,759,570

--

6,091,217

21,330,894

ซือ้ เพิ่ม

--

--

--

--

--

--

จาหน่ายและตัดจาหน่าย

--

(219,853)

--

--

(2,042,349)

(2,262,202)

(124,974)

(776,983)

(418,404)

--

(355,927)

(1,676,288)

1,296,675

8,061,622

4,341,166

--

3,692,941

17,392,404

เฉพาะกิจการ

อุปกรณ์

ยานพาหนะ ตามสัญญาเช่า

รวม

การเงิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1,373,185

9,363,758

4,564,701

3,512,006

172,543

18,986,193

35,035

203,696

223,222

--

900,024

1,361,977

--

(1,009,044)

-- (3,512,006)

--

(4,521,050)

(9,345)

(56,702)

(29,225)

--

12,424

(82,848)

1,398,875

8,501,708

4,758,698

--

1,084,991

15,744,272

14,813

182,475

--

--

698,163

895,451

--

(218,274)

--

--

(497,716)

(715,990)

(123,639)

(735,331)

(418,327)

--

(80,253)

(1,357,550)

1,290,049

7,730,578

4,340,371

--

1,205,185

14,566,183

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

22,774

556,750

872

--

5,006,226

5,586,622

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6,626

331,044

795

--

2,487,756

2,826,221

ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี 2559
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี 2560
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

17.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซือ้ เพิ่ม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซือ้ เพิ่ม

22,871,644
60,000
(163,897)
22,767,747
--

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(2,001,464)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

20,766,283

รายงานประจาปี 2560
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ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

22,870,406

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2559

97

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(163,438)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

22,707,065

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2560

11,278

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(1,996,545)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

20,721,798

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

60,682

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

44,485

18.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 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.เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบีย้ (%)

งบการเงินรวม
2560

2559

2560

2559

2560

บุคคล
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
บวก กูเ้ พิ่มระหว่างปี
รายงานประจาปี 2560

19,921,869 19,920,907 19,921,869 19,920,907
--

--

--

--
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หัก

ชาระคืนระหว่างปี

บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น

--

--

--

--

1,776,194

140,269

1,776,194

140,269

(139,307) (1,828,076)

(139,307)

บวก(หัก) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,828,076)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวมเงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

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

6.00

6.00

1.00

1.00

2.00

2.00

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

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Ceminter Pte. Ltd.
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี

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

บวก กูเ้ พิ่มระหว่างปี

--

--

--

--

หัก

--

--

--

--

(257,900) (3,149,800)

(257,900)

ชาระคืนระหว่างปี

บวก(หัก) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,149,800)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

32,680,900 35,830,700 32,680,900 35,830,700

บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี

--

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

บวก กูเ้ พิ่มระหว่างปี

--

--

หัก

ชาระคืนระหว่างปี (*)

--

-- (11,195,849)

บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น

--

--

793,694

80,626

บวก(หัก) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

--

-- (1,048,936)

(80,073)

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

--

--

รวมเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

--

---

-- 11,451,091

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

รวมเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจาปี 2560
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(*) ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทย่อย (บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้
จากัด) เป็ นจานวนเงิ นรวม 11.50 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามตั๋วสัญญาใช้เงิ นดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์คา้
ประกัน และมีการคานวณดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว
ได้ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงในการหัก กลบลบหนี ร้ ะหว่า งกัน โดยบริษั ท น าบัญ ชี ลูก หนี ก้ ารค้า บริ ษั ท ย่ อ ยดัง กล่า ว จ านวน
21,649,855.96 บาท ไปหักกลบลบหนีก้ บั เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทย่อย จานวน 11,496,000.00 บาท และดอกเบีย้ ค้าง
จ่าย จานวน 598,894.90 บาท ซึ่งหลังจากการหักกลบลบหนี ้ บริษัทคงเหลือบัญชีลูกหนีก้ ารค้าบริษัทย่อย เป็ นจานวน
9,554,961.06 บาท
เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริษัทได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากบุคคลธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเป็ นอดีตผูก้ ่อตัง้ บริษัทเป็ น
จานวนเงิน 20 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.00 ต่อปี กาหนดชาระคืนภายใน 6 เดือน หรือ ภายใน 30 วันนับจาก
วันเรียกชาระคืน ทัง้ นี ้ บริษัทได้นาหุน้ ของ LNV Technology Private Ltd. จานวน 9,250 หุน้ วางเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกัน
ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้ทาสัญญากูเ้ งินจากบริษัทย่อย (Ceminter Pte. Ltd.) เป็ นจานวนเงิน 1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี หรือ 30 วันนับแต่เมื่อทวงถาม เงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ ืมประเภทไม่
มีหลักทรัพย์คา้ ประกัน และมีการคานวณดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ทัง้ นี ้ บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
เป็ นบริษัทร่วมตัง้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2557 (ดูหมายเหตุ 11.1)
20.เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28.3)

197,733

216,791

กิจการอื่น

105,170

115,847

รวม

302,903

332,638
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21.หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รายการ
ไม่เกิน 1 ปี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

556,276

849,310

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1,163,493

2,830,526

รวมจานวนเงินขัน้ ต่าที่ตอ้ งจ่าย

1,719,769

3,679,836

(556,276)

(849,310)

1,163,493

2,830,526

หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนีส้ นิ หมุนเวียน
22.สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

1,898

2,406

ต้นทุนบริการในปั จจุบนั

--

316

ต้นทุนดอกเบีย้

--

84

(1,898)

(896)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

--

(12)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

--

1,898

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดงั นี ้

รายงานประจาปี 2560
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รายการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงานโดยเฉลีย่

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
3.60% ต่อปี
4.00-10.00% ต่อปี
0-25.00% ต่อปี

23.กองทุนสารองลีย้ งชีพ
กลุม่ บริษัทได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็ นสวัสดิการ
ตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทางาน (เกษี ยณ) ตามระเบียบของบริษัท โดย
พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึง่ และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 2-10% ของเงินเดือน ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท
หลักทรัพย์แห่งหนึง่ เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว
เงิ น สมทบกองทุ น ส ารองเลี ้ย งชี พ ในส่ ว นของกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ จ่ า ยส าหรั บ พนั ก งานและได้บั น ทึ ก เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นจานวน 0.20 ล้านบาท และ 1.91 ล้าน
บาท ตามลาดับ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กลุม่ บริษัทได้ของดการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนตัง้ แต่เดือนมีนาคม
2560 หรือจนกว่าจะมีสมาชิกสมัครเข้ากองทุนเป็ นต้นไป
24.ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้นิติบคุ คลทางภาษี ของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คานวณ
จากกาไร(ขาดทุน)ทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รบั การยกเว้นภาษี เงินได้หรือรายจ่ายที่
ต้องห้ามในการคานวณภาษี เงินได้ และปรับปรุงด้วยผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย
คานวณภาษี เงินได้ ในปี 2560 และ 2559 ในอัตราร้อยละ 20
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ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ที่รบั รูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

7,428

24,850

--

--

--

--

--

--

7,428

24,850

--

--

กลุม่ บริษัทไม่บนั ทึกรับรู ส้ ินทรัพย์/หนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เนื่องจากมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษัทจะไม่มีกาไรทางภาษี
ในอนาคตอันใกล้เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้

25.ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ น
เงินทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสารองดังกล่าวจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

รายงานประจาปี 2560
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26.การจาแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2560

วัสดุก่อสร้าง วัสดุสนิ ้ เปลืองใช้ไปและผูร้ บั เหมาช่วง
ซือ้ สินค้าเพื่อขาย
ค่ารับประกันผลงานโครงการและค่าชดเชยลูกค้า
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย

รายงานประจาปี 2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

680,410

135,030,848

680,410

135,030,848

64,219

64,405,436

64,219

64,405,436

3,858,210

(9,959,448)

3,858,210

(9,959,448)

13,929,346

25,440,855

13,929,346

25,440,855

23,489,812

51,501,033

23,489,812

51,501,033

906,729

1,362,074

906,729

1,362,074

1,974,529

2,104,946

2,127,261

2,334,525

26,472,676

64,762,981

31,377,161

63,013,804

71,375,931

334,648,725

76,433,148

333,129,127

151

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
27.ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพัน และหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ ดังนี ้
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึง่ ปี
หลังจากหนึง่ ปี แต่ไม่เกินสองปี
รวม

1,992

4,692

--

2,392

1,992

7,084

--

6,050

ภาระผูกพันอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ใช้
หนังสือคา้ ประกัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานหลายสัญญาซึง่ ครอบคลุมถึงสัญญาเช่าอุปกรณ์สานักงาน พืน้ ที่สานักงาน และ
สิง่ อานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเป็ นระยะเวลา 1 ปี และจะครบกาหนดในระหว่างปี 2561
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับการจัดหาเครือ่ งจักรเพื่อโครงการที่ได้ทาสัญญากับลูกค้าแล้ว เป็ นจานวนเงิน 11.80 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (ทัง้ สองปี )
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับการบริการในการติดตัง้ และอื่นๆ เพื่อโครงการที่ได้ทาสัญญากับลูกค้าแล้ว เป็ นจานวนเงิน 0.28
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ทัง้ สองปี )
28.รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึน้ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู้ ือหุน้ กลุม่ เดียวกันหรือมี
กรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน มีรายละเอียดดังนี ้
28.1ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จัดตัง้ ใน
ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประเภทกิจการ
ประเทศ/สัญชาติ
บริษัทย่อย
1. บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์
ประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้าน
เทรดดิง้ จากัด
วิศวกรรมเครือ่ งกล
2. LV Europe S.A.
ฝรั่งเศส
ที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรมเครือ่ งกล

รายงานประจาปี 2560
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ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทร่วม
3.LVTechnology Engineering
(Tianjin) Co., Ltd. (LVTC)
4.Ceminter Pte. Ltd.
5.Global Cement Capital
Partners Ltd. (GCCP)
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
6.BLVT, LLC
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7.M.Y. Cement Pte. Ltd.
8.LNV Technology Private Ltd.
(LNVT)

จัดตัง้ ใน
ประเทศ/สัญชาติ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สิงคโปร์
บรูไน
ดารุสซาลาม
สหรัฐอเมริกา

สิงคโปร์
อินเดีย

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผูจ้ ดั จาหน่ายเครือ่ งจักร บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 49
ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 45.48
บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 20 และมีกรรมการร่วมกัน

ที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรมเครือ่ งกล

บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 33.33

ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึง่
ที่ปรึกษาด้าน
บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 16 และ LNVT ถือหุน้
วิศวกรรมเครือ่ งกล ใน GCCP ประมาณร้อยละ 10
โดยการออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
สาหรับอุตสาหกรรม
ซีเมนต์ และ
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง

9.C.G. Cement Industries

เนปาล

Private Ltd.
10.C.G. Cement Industries

Company Ltd. (SDCC)

GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 35

ปูนซีเมนต์
เนปาล

Palpa Private Ltd.
11.Saudi Danish Cement

ผลิตและจาหน่าย

ผลิตและจาหน่าย

GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 35

ปูนซีเมนต์
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

ลงทุนในบริษัทอื่น

Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen (อดีต
กรรมการบริษัท) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 50
* ถือหุน้ แทน GCCP และจะโอนหุน้ คืนให้
GCCP อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ปี 2555 จนถึง
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ปั จจุบนั ยังไม่มีการโอนหุน้ คืน
12.NAJM Investment Ltd.

สหรัฐอาหรับ

ลงทุนในบริษัทอื่น

GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 50

เอมิเรตส์
13.Precitech Manufacturing

อินเดีย

ผูจ้ ดั จาหน่ายเครือ่ งจักร LNVT ถือหุน้ ร้อยละ 100

Private Ltd.
14.Vertex Cement (P) Ltd.

อินเดีย

ผลิตและจาหน่าย

LNVT ถือหุน้ ร้อยละ 50

ปูนซีเมนต์
ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
15.Star Cement Lda
16.Kanbawza Industries Ltd.
17.LV (Tianjin) International
Trading Co., Ltd.
18.CG Cement Global Pte. Ltd.
(CGCG)
19.Cinnovation Incorporated

จัดตัง้ ใน
ประเทศ/สัญชาติ
โมซัมบิก
เมียนมาร์
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สิงคโปร์

ประเภทกิจการ
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผูจ้ ดั จาหน่ายเครือ่ งจักร
ลงทุนในบริษัทอื่น

เนปาล

ลงทุนในบริษัทอื่น

20.M.Y Associates Co., Ltd.

เมียนมาร์

ผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้า

21.Max MM)amna(r
Manufacturing Co., Ltd.
22.Gold Cement Co., Ltd.

เมียนมาร์
เมียนมาร์

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้า

เดนมาร์ก

นักธุรกิจ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1. Mr. Hans-Jorgen
Nielsen

Ibsen

ลักษณะความสัมพันธ์
NAJM ถือหุน้ ร้อยละ 60
SDCC ถือหุน้ ร้อยละ 16.67 (ถือหุน้ แทนโดย
Mr. Ye Htut)
LVTC ถือหุน้ ร้อยละ 100
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท (ถือหุน้ ร้อยละ
9.76)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ CG Cement Global
Pte.
Ltd.
ผูแ้ ทนของ Ceminter Pte. Ltd. และผูแ้ ทนของ
SDCC โดย Mr.Ye Htut เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
Ceminter Pte. Ltd. ถือหุน้ ร้อยละ 10
(ถือหุน้ แทนโดย M.Y Associates Co., Ltd.)
Mr. Ye Htut (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท และเป็ นอดีต
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Mr. HansJorgen Ibsen Nielsen ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 9
กรกฎาคม 2556 และมาดารงตาแหน่งเป็ นที่
ปรึกษาของบริษัท ซึง่ ปั จจุบนั ไม่ได้เป็ น
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2. Mr. Ye Htut

เมียนมาร์

พนักงานของบริษัทแล้ว
ผูแ้ ทนของ SDCC และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของ M.Y Associates Co., Ltd.

นักธุรกิจ

นโยบายการกาหนดราคารายการระหว่างกันประกอบด้วย
รายได้ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค รายได้จากสัญญาการให้บริการ และต้นทุนสัญญาการให้บริการ ที่แสดงในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีการกาหนดราคาหรือค่าตอบแทนเป็ นไปตามสัญญาที่ได้ตกลง
กันไว้
28.2รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี ้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

บริษัทย่อย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

--

--

--

274

ต้นทุนทางการเงิน

--

--

153

230

--

47,722

--

47,722

339

354

339

354

รายได้จากการขายและบริการ

--

131,767

--

131,767

ต้นทุนขายและบริการ

--

16,386

--

16,386

บริษัทร่วม
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนทางการเงิน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจาปี 2560
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

--

76

--

76

1,408

1,412

1,408

1,412

13,929

25,332

13,929

25,332

--

109

--

109

13,929

25,441

13,929

25,441

ผู้บริหารสาคัญ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ (*)
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ
(*) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารนีเ้ ป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผบู้ ริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารของบริษัทหมายถึง
บุคคลที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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28.3สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
รายการ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่นื
บริษัทย่อย
- LV Europe S.A.*

--

--

16,849

16,285

- บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
บริษัทร่วม

--

--

10,554

24,031

- Global Cement Capital Partners Ltd.

44

48

44

48

22,041

24,403

22,041

24,403

5

6

5

6

392

430

392

430

- 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

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ*

(34,746)

(38,095)

(51,595)

(54,380)

สุทธิ

99,590

106,904

110,144

130,935

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.*
- Ceminter Pte Ltd.
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
- BLVT, LLC*
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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รายการ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

- Star Cement Lda.

1,015

1,113

1,015

1,113

- Kanbawza Industries Ltd.
รวม

2,669

2,926

2,669

2,926

3,684

4,039

3,684

4,039

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

(3,684)

(4,039)

(3,684)

(4,039)

--

--

--

--

สุทธิ
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รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

27,080

29,689

27,080

29,689

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้จดั จาหน่าย
บริษัทร่วม
- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.*
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd.
รวม

701

769

701

769

27,781

30,458

27,781

30,458

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ*

(15,897)

(19,387)

(15,897)

(19,387)

สุทธิ

11,884

11,071

11,884

11,071

- LV Europe S.A.
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

--

--

23,919

23,118

--

--

(23,919)

(23,118)

สุทธิ

--

--

--

--

- Kanbawza Industries Ltd.*
- Max (MMamnar) Manufacturing Co., Ltd.

184,046

222,029

184,046

222,029

55,590

60,948

55,590

60,948

รวม

239,636

282,977

239,636

282,977

หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ*

(130,724)

(143,323)

(130,724)

(143,323)

สุทธิ

108,912

139,654

108,912

139,654

เงินให้กู้ยมื ระยะสั้น
บริษัทย่อย

เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
บริษัทย่อย
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รายการ
- บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

--

--

--

448

120,803

132,418

120,803

132,418

768

484

768

484

บริษัทร่วม
- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.
- Ceminter Pte. Ltd.
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รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

24,554

26,921

24,554

26,921

15,354

16,834

15,354

16,834

7,101

7,785

7,101

7,785

83

91

83

91

5,634

6,177

5,634

6,177

2,836

1,430

2,836

1,430

177,133

192,140

177,133

192,588

--

--

--

11,451

- Ceminter Pte. Ltd.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

32,681

35,831

32,681

35,831

- Mr. Hans - Jorgen Ibsen Nielsen
รวม

19,870

19,922

19,870

19,922

52,551

55,753

52,551

67,204

4,317

4,733

4,317

4,733

193,416

212,058

193,416

212,058

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- LNV Technology Private Ltd.
- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd.
- M.Y Associates Co., Ltd.
- Kanbawza Industries Ltd.
- Gold Cement Co., Ltd.
- Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen
รวม

เงินกู้ยมื ระยะสั้น
บริษัทย่อย
- บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
บริษัทร่วม

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- Kanbawza Industries Ltd.
- Max (MMamnar) Manufacturing Co., Ltd.
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รายการ
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

197,733

216,791

197,733

216,791

24,833

21,305

24,833

21,305

ค่านายหน้าค้างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- M.Y Associates Co., Ltd.

29.การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
กลุ่มบริษัทดาเนินกิ จการในส่วนงานทางธุรกิ จ คือ ให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยการออกแบบ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ สาหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันทั่ว
โลก และดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดังนี ้

งบการเงินรวม

สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ขายและบริการในประเทศ

6,936

42,612

133

92,954

- ทวีปยุโรป

--

461

- ทวีปเอเชีย

207

167,239

7,276

303,266

ขายและบริการต่างประเทศ
- ทวีปอเมริกา

รวม

30.คดีฟ้องร้อง
30.1 บริษัทถูกฟ้องร้องดาเนินคดี มีดงั นี ้
30.1.1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทถูกเจ้าหนีร้ ายหนึ่งซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศญี่ปนได้
ุ่ ยื่นคาร้องคดีแพ่งต่อสานักงานอนุญาโตตุลาการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ชาระหนีค้ ่าวัสดุ
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ก่อสร้าง และค่าดาเนินการติดตัง้ รวมจานวน 69.15 ล้านบาท (2.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 8.13 ล้านเยน)
พร้อ มดอกเบี ย้ ในอัต ราร้อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ ยื่ น ฟ้ อ งจนกว่ า จะช าระเสร็ จ สิ น้ ต่ อ มาสานัก งาน
อนุญาโตตุลาการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ไกล่เกลี่ยโดยเจ้าหนีด้ งั กล่าวยินยอมลดหนีใ้ ห้เหลือเพียง 1.84
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และผ่อนชาระภายในระยะเวลา 6 ปี โดยผ่อนชาระทุกๆ 6 เดือน กาหนดชาระงวดแรก
วัน ที่ 31 สิง หาคม 2558 จานวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ อเมริก า ที่ เ หลือ ผ่อ นช าระ 11 งวด ๆ ละไม่นอ้ ยกว่า
150,000 ดอลลาร์ส หรัฐ อเมริ ก า ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ได้ช าระแล้ว 5 งวด เป็ นจ านวนเงิ น 841,454.37 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ยังคงค้างชาระอีก 6 งวด เป็ นจานวนเงิน 0.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
30.1.2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 บริษัทถูกเจ้าหนีใ้ นประเทศรายหนึ่งฟ้องร้องให้บริษัทชาระค่าสินค้าเป็ น
จานวนเงิ น 27.44 ล้านบาท พร้อ มดอกเบีย้ 2.93 ล้า นบาท รวมเป็ น เงิ นทัง้ สิน้ 30.37 ล้า นบาท ต่อ มาวัน ที่ 30
ธันวาคม 2557 บริษัทตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยบริษัทยินยอมจ่ายชาระหนีจ้ านวน
25.30 ล้านบาท โดยขอผ่อนชาระเป็ นทุกๆ 3 เดือน งวดละ 1,405,478.44 บาท รวม 18 งวด (ในระยะเวลา 4 ปี 6
เดือน) เริ่มงวดแรกในเดือนเมษายน 2558 ปั จจุบนั บริษัทได้จ่ายชาระแล้ว 8 งวด เป็ นจานวนเงิน 11.25 ล้านบาท
ยังคงค้างชาระอีก 10 งวด เป็ นจานวนเงิน 14.05 ล้านบาท
30.1.3 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทถูกพนักงาน 2 ราย ฟ้องร้องบริษัทในเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม โดยให้
บริษัทจ่ายค่าเสียหายรายหนึ่งเป็ นจานวน 748,280.00 บาท และอีกรายหนึ่งเป็ นจานวน 852,320.00 บาท พร้อม
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระ
เสร็จสิน้ แก่โจทก์ทงั้ สอง
30.1.4 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทถูกอดีตกรรมการท่านหนึ่งฟ้องร้องให้บริษัทชาระหนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงิน
เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เป็ นต้นไปจนกว่า
จะชาระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบีย้ จนถึงวันฟ้องคิดเป็ นจานวน 2.31 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิน้ 22.31 ล้านบาท
ปั จจุบนั บริษัทได้จ่ายชาระหนีแ้ ล้ว เป็ นจานวนเงิน 0.93 ล้านบาท ยังคงมีหนีท้ ี่คา้ งชาระอีกเป็ นจานวนเงิน 21.38
ล้านบาท
30.1.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทถูกพนักงาน 1 ราย เป็ นโจทก์ฟ้องบริษัทในเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
โดยให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 9,857,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ 7.5% ต่อปี ปั จจุบนั ศาลจาหน่ายคดี
ออกจากสารบบความเป็ นการชั่วคราว
30.1.6 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทถูกพนักงาน 1 ราย เป็ นโจทก์ฟ้องบริษัทในเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
โดยให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 1,004,792 บาท ปั จจุบนั ศาลจาหน่ายคดีออกจากสารบบความเป็ นการ
ชั่วคราว
30.1.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทถูกพนักงานอัยการ เป็ นโจทก์ฟ้องบริษัทในเรื่องการไม่จดั ทาและส่งงบ
การเงินประจารอบปี บญ
ั ชีปี 2558 และไม่สง่ แบบแสดงรายการ 56-1 และ 56-2 ไม่สง่ งบการเงินไตรมาสที่ 1 และที่
2 ของปี 2559 ภายในกาหนด โดยศาลพิพากษาลงโทษปรับบริษัทเป็ นจานวนเงิน 516,250 บาท และปรับรายวันอีก
วันละ 250 บาท นับแต่วนั ฟ้อง (24 กุมภาพันธ์ 2560) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 บริษัทถูกอายัดเงินในบัญชีเงิน
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ฝากธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน) เลขที่บญ
ั ชี 11476634 จานวน 146,248.10 บาท และส่วนที่เหลือยังไม่ได้จ่าย
ชาระ โดยบริษัทได้ทาหนังสือยื่นต่อพนักงานอัยการขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน
30.1.8 ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทถูกเจ้าหนีใ้ นประเทศรายหนึง่ เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริษัทให้ลม้ ละลาย เนื่องจากค้าง
ชาระหนีเ้ ป็ นจานวนเงิน 2,295,000 บาท และต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โจทก์ได้ถอนฟ้องแล้ว
30.2 บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องดาเนินคดี มีดงั นี ้
30.2.1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 บริษัทได้รอ้ งทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกากับการ 1 กองบังคับการ
ปราบปรามให้ดาเนินคดีกบั อดีตกรรมการท่านหนึง่ เนื่องจากบริษัทได้ตรวจสอบพบว่า ในช่วงปี 2554 อดีตกรรมการ
ท่า นดัง กล่าว ซึ่ง ในขณะนัน้ ด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัด การ ได้ส่ งั ให้โอนเงิ น จากบัญ ชี ธ นาคารของบริษัท ใน
ต่างประเทศในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท ไปเข้าบัญชีบคุ คลที่สามในต่างประเทศจานวน 3 ครัง้ รวมเป็ น
จานวนเงิน 100 ล้านบาท โดยพนักงานสอบสวนกองกากับการ 1 กองบังคับการปราบปรามได้รบั เป็ นหมายเลขคดี
39/2559 และทางสานักงานอัยการสูงสุดได้มคี าสั่งให้พนักงานอัยการทาการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน เพื่อ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมายต่อไป
30.2.2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัทได้ฟอ้ งร้องอดีตกรรมการท่านหนึง่ ข้อหายักยอกทรัพย์เป็ นจานวน 4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (144 ล้านบาท) จาก Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยของบริษัท GCCP โดยบริษัทได้ลงทุนร่วมถือหุน้ ทางอ้อมใน SDCC ซึ่งจดทะเบียน ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อดีตกรรมการท่านดังกล่าวยักยอกเงินไปโดยทุจริต ซึง่ เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2560 ศาลชัน้ ต้นมีคา
พิพากษายกฟ้อง ต่อมาวันที่ 9 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีคา
พิพากษายกอุทธรณ์ ซึง่ ทางบริษัทได้ยอมรับคาตัดสินของศาลและให้ถือว่าเป็ นที่สนิ ้ สุดแล้ว
30.2.3 เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2559 บริษัทได้ฟ้องร้องอดีตกรรมการท่านหนึ่ง ขอให้คืนเงินเดือนค่าจ้างต่างๆ เช่น
ค่าเดินทางไปต่างประเทศ ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รบั ไปจากบริษัทเป็ นเวลา 2 ปี 4 เดือน หรือ 28 เดือน โดย
กล่าวหาว่าอดีตกรรมการดังกล่าวเอาเวลาที่ตอ้ งทางานให้บริษัทไปทางานส่วนตัว ไปเป็ นกรรมการและที่ปรึกษาและ
ทางานให้บริษัทอื่นในต่างประเทศ ขอให้คืนเงินดังกล่าวจานวน 13,609,347.34 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็จ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ศาลได้พิจารณาให้จาหน่ายคดีออกจาก
สารบบความแล้ว เนื่องจากโจทก์ทงิ ้ ฟ้อง เพิกเฉยไม่ดาเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลกาหนด
30.2.4 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ฟ้องร้องพนักงานตรวจแรงงาน ขอให้เพิกถอนคาสั่งที่ให้บริษัท
จ่ายเงินค่าชดเชยการเลิกจ้างแก่พนักงาน 61 คน เป็ นจานวนเงิน 20,230,213 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
บริษัทได้ยื่นคาร้องขอขยายเวลาการวางเงินจานวนดังกล่าว (ครัง้ ที่ 4) ศาลมีคาสั่งไม่อนุญาต และยกคาร้อง ซึ่ง
บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์อีกครัง้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ได้มีคาพิพากษายืนคาสั่งไม่อนุญาตและยกคาร้องของบริษัท
31.เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
31.1 บริษัทถูกฟ้องร้องดาเนินคดี ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล ดังนี ้
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31.1.1ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทถูกเจ้าหนีใ้ นประเทศรายหนึ่งเป็ นโจทก์ฟ้องบริษัทในเรื่องการผิดสัญญาเช่าและ
บริการอาคารสานักงาน โดยให้บริษัทจ่ายชาระค่าเช่าที่คา้ งชาระและค่าเสียหายรวมเป็ นจานวนเงิน 3,910,295.38 บาท พร้อม
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็จ และให้จ่ายชาระค่าขาดประโยชน์ใน
อัตราเดือนละ 291,168.15 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนในสภาพเรียบร้อย โดยศาลนัดสืบพยานใน
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และนัดฟั งคาพิพากษาในวันที่ 3 ตุลาคม 2562
31.1.2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทถูกสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นโจทก์ฟ้อง
บริษัท โดยให้บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี รวมดอกเบีย้ เป็ นจานวนเงิน 56,523.12 บาท และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2562 บริษัทได้เจรจาไกล่เกลี่ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์ตามฟ้องแล้ว และต่อมาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
โจทก์ได้ถอนฟ้องแล้ว
31.1.3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทถูกพนักงานจานวน 55 ราย เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริษัทในเรือ่ งการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
โดยให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 18,855,219.96 บาท และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศาลได้มีคาพิพากษา
ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายแก่พนักงานตามฟ้อง ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการยื่นอุทธรณ์
31.1.4 เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2562 บริษัทถูกเจ้าหนีใ้ นประเทศรายหนึ่งเป็ นโจทก์ฟ้องบริษัทในเรื่องการผิดสัญญาไม่ชาระหนี ้
โดยให้บริษัทจ่ายชาระค่าจ้างที่คา้ งชาระเป็ นจานวนเงิน 4,924,640.06 บาท กับดอกเบีย้ คงค้างคานวณถึงวันฟ้อง
จานวน 530,614.37 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 5,455,254.43 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น
ดังกล่าว นับตัง้ แต่วนั ที่ยื่นฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ โดยศาลนัดสืบพยานในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล
31.1.5 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทถูกอดีตพนักงาน 2 ราย เป็ นโจทก์ฟ้องร้องบริษัทในเรื่องการไม่จ่ายค่าจ้างตาม
สัญ ญาจ้า ง โดยให้บ ริ ษั ท จ่ า ยค่ า เสี ย หายรายหนึ่ ง เป็ นจ านวน 994,500.00 บาท และอี ก รายหนึ่ ง เป็ น จ านวน
753,500.00 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ผิดนัดเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ แก่โจทก์
ทัง้ สอง โดยศาลนัดสืบพยานในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562
31.2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ซีมินเตอร์ จากัด (Ceminter Pte. Ltd.) ในฐานะเจ้าหนีไ้ ด้ยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการ
ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีภาระหนีส้ นิ เกินกว่า 10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้
มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการ ต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ศาลอุทธรณ์ได้มีคาสั่งให้รบั คาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัทไว้พิจารณาต่อไป และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
บริษัทได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลางตกลงร่วมกันกับเจ้าหนี ้ บริษัท ซีมินเตอร์ จากัด (Ceminter Pte. Ltd.) ใน
การจัดทาแผนฟื ้ นฟูกิจการ และถอนคาคัดค้านการฟื ้ นฟูกิจการของเจ้าหนีร้ ายดังกล่าว
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้บริษัทฟื ้ นฟูกิจการและแต่งตัง้ บริษัทเป็ นผูท้ าแผนฟื ้ นฟู
กิจการ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมเจ้าหนีไ้ ด้พิจารณาแผนฟื ้ นฟูกิจการมีมติไม่ยอมรับแผนฟื ้ นฟู ของบริษัทและ
ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้ยกเลิกการฟื ้ นฟูกิจการของบริษัทแล้วในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
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31.3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรูไน ได้ประกาศแจ้งปิ ดกิจการสาหรับบริษัทต่างชาติ โดยมีกาหนด
ระยะเวลาสาหรับการโอนย้ายกิ จการหรือยุติกิจการ ไม่ เกิ นวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้
ประกาศแก้ไขขยายระยะเวลาดังกล่าวไม่ช้ากว่าวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งบริษัทร่วมคือ Global Cement Capital
Partners Ltd. จดทะเบียนในประเทศบรูไน ไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
31.4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากบุคคลท่านหนึง่ ซึง่ เป็ นอดีตผูก้ อ่ ตัง้ บริษัท เป็ นจานวนเงิน 7 ล้าน
บาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี กาหนดชาระคืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ทัง้ นี ้ บริษัทได้นาหุน้ ของ LNV
Technology Private Ltd. จานวน 5,000 หุน้ วางเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกัน
31.5 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้จาหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (BLVT, LLC) ทัง้ จานวน เป็ นจานวน
เงิน 1,482,381.80 บาท (46,717 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
32 อื่น ๆ
32.1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กรมสรรพากรได้มีคาสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของบริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เลขที่บญ
ั ชี 076-0-22887-6 หรือ
บัญชีอื่นใดที่มีชื่อบริษัทย่อยดังกล่าวเป็ นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม เป็ นจานวนเงิน 2,409,890 บาท (เฉพาะเบีย้ ปรับ) โดย
ห้ามมิให้จาหน่าย จ่าย โอน สิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้แก่บคุ คลอื่นใดนับแต่วนั ที่ได้รบั คาสั่งอายัดนี ้
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 กรมสรรพากรได้มีหนังสือถึงกรรมการผูจ้ ดั การบริษัทย่อยดังกล่าวให้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน
นาเงินมาชาระค่าหุน้ ที่ยงั มิได้ชาระอีกร้อยละ 50 ให้ครบถ้วน และให้นาเงินที่ได้รบั ชาระมูลค่าหุน้ ดังกล่าวไปชาระหนี ้
ภาษี อากรต่อกรมสรรพากร มิฉะนัน้ ทางราชการจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยได้นาเงินจากการเรียกชาระค่า หุน้ มาจ่ายชาระค่าเบีย้ ปรับภาษี อากร เป็ น
จานวนเงิน 506,083.81 บาท โดยกรมสรรพากรได้ปรับลดค่าปรับให้เป็ นจานวนเงิน 256,346.64 บาท ส่วนที่ชาระ
เกินจานวน 249,737.17 บาท จะจ่ายคืนเมื่อบริษัทชาระค่าเบีย้ ปรับครบทัง้ จานวน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กรมสรรพากรได้มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภาษี อากรจานวน 7 ฉบับ ให้ลดเบีย้ ปรับที่เรียกเก็บ
และบางส่วนที่ได้รบั ชาระแล้ว คงเหลือค่าเบีย้ ปรับต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิน 728,608.13 บาท
32.2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า อดีตกรรมการ
ท่านหนึ่งออกหนังสือคา้ ประกันการซือ้ เงินลงทุนใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) แก่นาย Almed
ผูร้ ว่ มทุนชาวซาอุดิอาระเบีย (ผูถ้ ือหุน้ อีกฝ่ ายหนึ่ง) โดยบริษัทจะซือ้ หุน้ คืนจากราคาทุน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ใน
ราคา 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ภายในปี 202016 โดยบริษัทไม่ทราบและไม่ได้อนุมตั ิให้กระทาการดังกล่าว บริษัทได้
ออกหนังสือไปยังอดีตกรรมการท่านดังกล่าวให้รบั ผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากการออกหนังสือคา้ ประกันใน
นามบริษัทโดยไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ต่อมาอดีตกรรมการได้ทาหนังสือลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ยอมรับผิดหากนาย Almed
เรียกร้องตามหนังสือคา้ ประกันนัน้ และสัญญาว่าจะออกหนังสือคา้ ประกันยอมรับผิดชอบเป็ นการส่วนตัวให้บริษัทภายใน
31 มีนาคม 2559 ณ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ดาเนินการตามสัญญา
33

การบริหารจัดการทุน
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วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนัน้ เพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสม
34

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับเครื่องมือทางการเงินทัง้ ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน ดังนี ้
34.1 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
34.2 นโยบายการจัดการความเสีย่ งทางด้านการเงิน
กลุม่ บริษัทมีความเสีย่ งจากการดาเนินธุรกิจจากปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของ
บริษัท (ดูหมายเหตุขอ้ 2.7)
34.3 ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่ บริษัท กลุม่ บริษัทมีความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบีย้ ที่เกิดจากเงินกูย้ ืม
34.4 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ธุรกิ จส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริษัททัง้ ในประเทศและต่างประเทศนัน้ มีรายได้และรายจ่ายหลักเป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทัง้ นีต้ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ผูบ้ ริหารของบริษัทได้กาหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (Functional Currency) ของบริษัท โดยพิจารณาจากรายได้และต้น ทุนที่ได้รบั
จากหรือใช้ในการดาเนินการเป็ นหลัก ดังนัน้ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเกิดขึน้ เมือ่ ธุรกรรมต่างๆ เป็ นสกุลเงิน
อื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
34.5 ความเสีย่ งทางด้านสินเชื่อ
กลุม่ บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีอ้ ื่น เงินให้กยู้ ืม และเงินประกัน
ผลงานตามสัญญาก่อสร้าง ฝ่ ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนีโ้ ดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเชื่อที่เหมาะสม ดังนัน้ กลุม่ บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ ได้รบั ความเสียหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อเหล่านี ้
นอกเหนือจากส่วนที่ได้ตงั้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว
34.6 ราคายุติธรรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี ้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงิน
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึง่ เท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
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[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
- หนีส้ นิ ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึง่ เท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ ืมจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบีย้ ตามหมายเหตุขอ้ 19
35

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รบั การอนุมตั ิจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
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